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ÖZET 

HĠZMET ĠġLETMELERĠNDE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME VE BĠR UYGULAMA 

 

 

Günümüzde kalite olgusu her alanda ve her iĢletmede bir ihtiyaç hatta bir 

gereklilik haline dönüĢmüĢtür. Sadece üretim yapılan sektörlerde değil hizmet 

sektöründe faaliyet gösteren iĢletmelerde de kalitenin gerekliliği, artan önemi ve 

sağladığı kazançlar artık daha net anlaĢılmıĢtır. Bu çalıĢmaya, Kalite‟nin çeĢitli 

tanımları ve kısa tarihsel geliĢimiyle Toplam Kalite Yönetimi‟ne geçiĢi ve 

Toplam Kalite Yönetimi‟nin kazandırdıklarının ifade edilmesiyle baĢlanmıĢtır. 

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren iĢletmelerde kalite bilinci ve önemi 

vurgulanarak bu sektörde kaliteyi etkileyen faktörler ve Hizmet YaĢam 

Döngüsü anlatılmıĢtır. Kalite çalıĢmalarının temelini oluĢturan Süreç ve Süreç 

Yönetimi kavramları açıklanmıĢtır. Süreç yaklaĢımı ve Süreç Yönetimi‟nin 

getirileriyle birlikte Süreç ĠyileĢtirme Yöntemleri incelenmiĢtir. Süreçlerin 

değerlendirilebilmesi ve gerekli iyileĢtirme faaliyetlerinin saptanabilmesi için 

Süreç Analiz Yöntemleri belirtilmiĢtir. Süreç ĠyileĢtirme Metodolojisi ile de 

Hizmet ĠĢletmesi olarak faaliyet gösteren özel bir Ģirketin süreçlerinden 

birindeki darboğazın tespiti yapılarak sürecin iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi 

için uygulama çalıĢması hazırlanmıĢtır. Son olarak da ele alınan sürecin 

iyileĢtirilmesine yönelik çözüm önerileri sunulmuĢtur. 
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SUMMARY 

PROCESS IMPROVEMENT IN SERVICE SECTOR   

AND AN APPLICATION 

 

 

In today‟s world, the concept of quality has become an important need and even 

a necessity in every sector and in every organization. The necessity, the 

significance and the benefits of quality is seen more clearly not only in 

production industries also in service sector. This thesis has started with short 

definitions and brief history of quality. The rise and the advantages of Total 

Quality Management are discussed. The awareness and importance of quality in 

service sector are emphasized. The factors which have affected quality and 

Service Life Cycle are thoroughly explained. Process and Process Management 

are the foundations of quality. With the outcome of Process and Process 

Management, Process Improvement Methods are analyzed. Process Analysis 

Methods are mentioned for the evaluation of the processes and the identification 

of the necessary improvements.  A private organization which operates in 

service sector has been chosen to be the application.  The bottle necks of the 

processes are clarified with the help of Process Improvement Methodology. The 

improvement and development of this process are discussed in the application 

session. In the end, new solutions are proposed for the improvement of the 

discussed process. 
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1. GĠRĠġ 

 

Hepimiz, hergün farkında bile olmadan birçok hizmet kullanmaktayız; alıĢveriĢ 

yaparken, para çekerken, taksiye binerken, restaurantta yemek yerken ve hergün 

bunun gibi iç içe geçmiĢ birçok süreçlerle karĢı karĢıya geliriz. Fakat genelde 

doğamız gereği, bu hizmetler ile ilgili, kötü olan deneyimlerimizi, iyi olanlara 

nazaran daha fazla hatırlarız. Örneğin; en son ne zaman bir hizmet karĢılığında 

kendinizi iyi hissettiğimizi düĢünürken, aklımıza ilk olarak karĢılaĢtığımız kötü 

tecrübeler, hizmetler gelir ve bunları iyi olanlara nazaran çevremizle daha çabuk 

paylaĢırız. Ġnsanoğlunun doğasındaki bu özellik gereği de, iyi deneyimlerin artması 

sağlanıp bireyler üzerinde olumlu etkiler yaratarak sürekli tercih edilir olmak 

istenmektedir. 

Geleneksel üretim sistemlerinde, standartlara uygunluk ve verimlilik en fazla takip 

edilen ve ölçülen kalite unsurlarıyken, hizmet sektöründe kalite; beklentilere 

uygunluk, bulunurluluk ve üretilen servisin insanlarla ve süreçlerle olan dengeli 

uyumu olarak ölçümlenmektedir. 

Kalitenin, son kullanıcısı olan müĢteri için beklentilerini dikkate aldığımızda, 

üretilen ürünler ve yerine getirilen hizmetlerin kalitesi, tasarımdan üretime, servisten 

bakım-onarıma kadar, ortaya çıkan her süreç içinde ihtiyaçlar, önceden belirlenmiĢ 

kriterlerden de yararlanarak, yeni teknik özellikler olarak ürüne ve hizmetlere 

aktarılır. 

Öngörülen kalitenin gerçekleĢebilmesi için, kuruluĢ çalıĢanlarının yetki ve 

sorumlulukları belirlenmeli, belirlenen ölçüler düzeyinde kararlara ve uygulamalara 

katılımları sağlanmalıdır. Ürün ve hizmetlerin kalitesi görev ve sorumluluk üstlenmiĢ 

olan herkesi ilgilendirir. Çünkü,  nasıl organlarımızdan biri arızalandığı zaman, 

vücudumuzun sağlıklı iĢleyiĢi kesintiye uğruyorsa, aynı durum kalite bilinciyle 
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yönelitlen organizasyonlar için de geçerlidir. Bu sebeple “kalite” iĢletmeler 

içinhayati fonksiyonlardan biridir. 

Kalitenin önemini, yararlarını göz önüne alarak açıklamak mümkündür. Firma için; 

karın, pazar payının artması, verimin yükseltilmesi, maliyetlerin azaltılması, 

çalıĢanların tatmini. MüĢteri için; kullanımda uygunluk, güvenlik, sağlık ve 

tatmindir. Bunlara dayanarak kalitenin firma ve müĢteriler için getirilerini ana 

baĢlıklar olarak Ģöyle sıralayabiliriz: 

 MüĢteri memnuniyetinin sağlanması, 

 Karlılığın arttırılması, 

 MüĢteri Ģikayetlerinin azaltılması, 

 Standartlara uygunluğun sağlanması, 

 Yeni kar alanlarının yaratılması, 

 Yeni pazarlara ulaĢılması, 

 Süreçlerde daha az hata ve daha az yeniden iĢleyiĢ ile maliyetlerin düĢürülmesi, 

 Verimlilik, 

 Rekabet üstünlüğünün sağlanması, 

 Güvenilirlik, 

 Kalitenin herkesin sorumluluğunda olması, çalıĢanların ve müĢterilerin 

bilinçlenmesi, 

 ÇalıĢma ortamının iyileĢtirilerek çalıĢanların mutluluğunun sağlanması, 

 Firmanın değiĢen imajı ve aratan itibarı. 

Bir iĢletmenin, kalite programı uygulayarak kısa ve uzun vadeli kazanç getiren 

iyileĢtirme projelerine bağlı olarak para tasarrufu yapabileceği bir çok iĢletme 

tarafından kanıtlandığından, bir kalite programına yapılan yatırım, kar payının 

artması yoluyla karĢılığını mutlaka verecektir. 
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2. KALĠTE VE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ KAVRAMLARI 

2.1 Kalite‟nin Tanımı 

 “Kalite” anlayıĢı tüketicinin karakteristikleri, sosyal konumu ve ekonomik 

durumuna bağlı olarak değiĢen, farklı gereksinim ve beklentileri doğrultusunda 

Ģekillenen subjektif bir kavramdır. Bu sebeple “kalite”nin standart bir tanımı yoktur. 

“Kalite” kavramı öncelikle bireylerin "hata yapmama" ve "mükemmele ulaĢma” 

isteğinden ortaya çıkmıĢtır. Günümüzde, çeĢitli kullanım amaçları veya kalite 

örgütleri için beklentilere cevap verecek Ģekilde düzenlenmiĢ farklı “kalite” 

tanımlamaları yapılmaktadır. Ülkemizde bu farklıları ortadan kaldırmak ve kalite 

standardını ülke çapında belli bir düzeyde kontrol etmek için faaliyet gösteren Türk 

Standartları Enstitüsü’nün yayınladığı “ISO 8402 / TS EN 9000 (2.Baskı):2004 

Sözlüğü”ndeki ifadesi ile “kalite; bir ürünün veya hizmetin, belirlenen veya 

olabilecek ihtiyaçları karĢılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır” [1]. 

 “Kalite (qualites)” Latince "nasıl oluĢtuğu?" anlamına gelen "qualis" kelimesinden 

türetilmiĢtir. Buna göre “kalite” hangi ürün veya hizmet için kullanılıyorsa, onun 

nasıl olduğunu ifade etmeğe yöneliktir [2,3]. 

Kalitenin oluĢumuna ve geliĢimine büyük katkıları bulunan kiĢi ve kurumların 

yaptığı “kalite” ile ilgili en sık karĢılaĢılan tanımlamalar aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 Kalite, bir mal veya hizmetin belirli bir gerekliliği karĢılayabilme yeteneklerinin 

ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür. (Amerikan Kalite Kontrol Derneği, 

ASQC) 

 Kalite, bir hizmet veya ürünün isteklerine uygunluk derecesidir. (Avrupa Kalite 

Kontrol Birliği, EOQC ) 

 Kalite, ürün veya hizmeti ekonomik yoldan üreten ve müĢterilerin isteklerine 

cevap veren bir üretim sistemidir. (Japon Sanayi Standartları Komitesi, JIS) 

 Kalite, kullanıma uygunluktur. (J.M.Juran) 
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 Kalite, müĢterinin Ģimdiki ve gelecekteki isteklerinin karĢılanmasıdır. 

(E.Deming) 

 Kalite, bir ürün veya hizmetin değeridir. (Abbott  ve Feigenbaum) 

 Kalite, spesifikasyonlara uygunluktur. (Gilmore ve Levitt)  

 Ürünün müĢterinin eline geçtiği andan itibaren vermiĢ olduğu zararın minimum 

seviyede olmasıdır. (Taguchi) 

 Kalite, bir organizasyonun bütün çalıĢmalarında yer alan kalıcı bir fonksiyondur. 

(Rosander) 

Kalite konusuna önemli katkılar yapmıĢ kiĢi ve kuruluĢların “kalite” kavramı 

tanımlarına ek olarak birbirinden farklı ve geniĢ kavramlar içeren “kalite nedir?” 

sorusuna verilebilecek diğer yanıtlar ise aĢağıda belirtilmiĢtir [2,4]:  

 Kalite, doğru tanıdır. 

 Kalite, müĢterinin parasının karĢılığını almasıdır.  

 Kalite, her tür hatanın ortadan kaldırılmasıdır.  

 Kalite, sorunların belirlenmesi ve çözülmesi için doğru veridir. 

 Kalite, esnekliktir.  

 Kalite, belirlenen Ģartlar altında ve belirlenen bir zaman süresi içinde istenilen 

fonksiyonları yerine getirebilme kabiliyetidir.  

 Kalite, bir ürünün kullanım uygunluğunu belirleyen özelliklerinin tümüdür.  

 Kalite, herhangi bir ürün sınıfının özelliklerinin insan topluluklarının istek 

potansiyelini karĢılayabilme derecesidir.  

 Kalite, mekanizmaların performanslarını hatasız olarak gerçekleĢtirebilmeleridir 

 Kalite, sürekli baĢarı demektir. 

Yukarda belirtilen tanımlamaların tümünün ortak noktası ise; “kalite”nin bireylerin 

ihtiyaç ve gereksinimlerine cevap verebilmesi, toplumsal ve ekolojik dengenin 

bozulmaması için gösterilen faaliyetlerden oluĢması ve belirlenen doğru iĢleyiĢ 

biçimlerine uygunluğudur.  
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Bu ortak noktadan hareketle “kalite”; öncelikle ürünü veya hizmeti kullanan son 

(nihai) kullanıcının tatminine odaklanır. Son kullanıcı olan müĢterilerin sonsuz ve 

sürekli değiĢen beklentilerini tam olarak karĢılayabilmek ise mümkün değildir, fakat 

bu beklentileri en fazla karĢılayabilen ürün veya hizmetler müĢteriler tarafından en 

fazla tercih edilenlerdir. MüĢterinin beklentilerine uygun ürün veya hizmet üretilmesi 

ise kalitenin öncelikli hedefidir. Bu hedef doğrultusunda ürün veya hizmetin 

“kalite”sini belirleyen belli baĢlı karakteristik özellikler ise Ģunlardır [5]:  

 Uygunluk   

 Güvenlik   

 Maliyet  

 Dayanıklılık  

 Servis Ġmkanları  

 Performans  

 Estetik  

2.2 Kalite‟nin Tarihsel GeliĢimi 

Son zamanlarda gündeme gelen önemi sebebi ile yeni bir kavram olduğu tahmin 

edilen “kalite” aslında çok eskiden beri bilinmekte ve uygulanmaktadır. “Kalite”, 

Ehramlar gibi dünya Ģaheserlerinin yapımında, Mimar Sinan'ın eserlerinde, eski 

sağlık müesseselerinde, Topkapı Sarayı’nda tüm netliği ile görülmektedir. Temeli 

çok eskilere dayanan “kalite” kavramı, toplum içinde yaĢayan tüm bireylerin değiĢen 

beklentileri ve ihtiyaçları karĢısında sürekli bir geliĢim göstermiĢ ve bir evrim 

sürecinden geçmiĢtir. 

“Kalite” kavramını daha iyi anlayabilmek için kalitenin tarihsel geliĢimini tüm 

aĢamaları ile incelemek gereklidir. Kalitenin tarihsel geliĢimi üç ana baĢlık altında 

toplanabilir.  Bunlar; “muayene, kalite kontrol, kalite güvencesi ve toplam kalite”dir 

[3,5,6,7]. 

2.2.1 Muayene AĢaması 

M.Ö. 2150 tarihli Hammurabi Kanunları “kalite” için gösterilecek ilk referans olarak 

kabul edilebilir. “Bir inĢaat ustasının inĢa ettiği bir ev, ustanın yetersizliği ve iĢini 
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gereği gibi yapmaması nedeniyle yıkılarak ev sahibinin ölümüne yol açarsa, o usta 

öldürülecektir”. Bu maddede öngörülen ceza ilkel olmasına rağmen “kalite” 

olgusunu net bir Ģekilde anlatmaktadır. Herkes mühendis değildir. Ġçinde oturduğu 

evin sağlamlığını test edemez. Fakat aldığı evde güvenle oturmak herkesin hakkıdır. 

Bu sebeple evin sağlamlığının kontrolünü, evi en iyi bilen olarak evi inĢa eden kiĢi 

yapmalıdır.  

Babil döneminde ise Phoenician muayene görevlileri, ürün kalitesinde sürekli 

yapılan uygunsuzlukları, kusurlu ürünü yapanın  elini keserek önlemeye 

çalıĢmıĢlardır. Amaç, ürünler ile ilgili gelen Ģikayetlerin azaltılması, herkesin kaliteli 

ürün alması ve ticari ahlakın oluĢturulmasının sağlanmasıdır.  

M.Ö. 1450 yılına gelindiğinde ise eski Mısır’da muayene görevlileri taĢ blokların 

yüzeylerinin dikliğini telden oluĢturdukları bir araç ile kontrol etmekteydiler. 

Böylece de yapılan eserlerin ortaya koyulmuĢ spesifikasyonlara uygunluğu tespit 

edilmekteydi. Bu yöntemi Orta Amerika’da Aztekler’in de kullandığı bilinmektedir. 

M.S. 13. yüzyılda Osmanlı Ġmparatorluğu’nda oluĢturulan çıraklık ve esnaf loncaları 

ile üretilen ürünlerin muayenesi konusunda kurumsallaĢma yoluna gidilmiĢtir. Bu 

dönemde üretim, küçük atölyelerde ve az sayıda kiĢi tarafından gerçekleĢtirilmekte 

idi. Üretim ve üreten iliĢkileri ise loncalar tarafından düzenlenmekteydi. Her isteyen 

istediği alanda çalıĢmak üzere bir atölye açamazdı. Ekonomik ve sosyal sistem olan 

loncalardaki ustalar hem eğitici, hem de muayene görevlisi idiler. Onlar ticareti, 

ürünleri ve müĢterileri çok iyi tanıdıkları için yaptıkları iĢ ile birlikte “kalite”yi inĢa 

ediyorlardı. oluĢturmuĢtu. Tüm ürünlerin, yönetim, ağırlık ve ölçü standartlarına göre 

hazırlanması sorumluluğunu yine loncalara aitti. Loncalar ayrıca “iĢ ahlakı” ile ilgili 

düzenlemeleri de yapıyorlardı. Lonca sisteminde çırak ancak belirli safhalardan 

geçtikten sonra sırası ile kalfa ve ustalığa yükselmekteydi. Ayrıca ustaların bir baĢka 

önemli görevi ise yerine adam yetiĢtirmekti. Lonca sisteminde iĢçi, üretim sürecinin 

her aĢamasında çalıĢtığı için “iĢin tümünü görebilmekte” ve hammaddeden 

baĢlayarak mamulün bitimine kadar her konuda bilgi sahibi olabilmekteydi. Bugün 

de aynı amaçla “iĢ rotasyonu” ve “iĢ zenginleĢtirme” yöntemleri uygulanmaktadır. 

Bu örneklerden de anlaĢılacağı gibi Osmanlı’da kalite olgusu loncalarda baĢlamıĢtır. 

Kalitenin tarihsel geliĢiminde “Muayene AĢaması”nın temel amacı; tüketiciye hatalı 

veya kusurlu ürünlerin ulaĢmasını engellemektir. Bu yaklaĢım sonucunda tüketiciler 



 
7 

korunurken üreticiler ise ciddi sıkıntılar yaĢamıĢtır. Çünkü muayene edilerek hatalı 

bulunan ürünlerin müĢteriye sunulamamasından dolayı üreticiler için büyük zararlar 

oluĢturmuĢtur. Tüketiciyi korurken aynı zamanda üreticiyi de koruyan bir sistem 

yaratımı üzerinde çalıĢmalar yapılmaya baĢlanmıĢ ve sonucunda “kalite kontrol 

aĢaması”na geçilmiĢtir. 

2.2.2 Kalite Kontrol AĢaması 

20. yüzyıl baĢlarında atölyelerin yerini büyük ölçekli fabrikalar alınca, geleneksel 

atölye yönetimi yaklaĢımları yetersiz kalmaya baĢlamıĢtır. Eski önemini kaybeden 

usta ve kalfalar yeni sistemin vasıflı iĢgücünü teĢkil etmiĢlerdir.  Ancak mal arzı 

açığı bulunan ekonomilerde baĢarı kriterleri çok üretmek ve ölçek ekonomisinden 

yararlanmak Ģeklinde kendini göstermiĢtir. Bu noktada üretim artıĢına paralel ortaya 

çıkan istihdam açığı vasıfsız iĢçiler tarafından karĢılanmaya çalıĢılmıĢ ve bu sebeple 

de vasıfsız iĢçilerin ürettiği ürünlerde kalite düĢüĢleri yaĢanmaya baĢlanmıĢtır. 

Genelde tarım iĢçiliğinden fabrika iĢçiliğine geçen vasıfsız iĢçilerin verimsiz ve 

kalitesiz çalıĢması iĢletmelerde sorunlar oluĢturmuĢtur. Üretim sisteminin daha iyi 

yönetilmesine iliĢkin baĢta verimliliği arttırmak olmak üzere birçok araĢtırmanın 

yapılmasının gerekliliği ortaya çıkmıĢtır.  

“Bilimsel Yönetimin” babası olarak da nitelendirilen Frederick Winslow Taylor, 

üretimdeki değiĢikliğin getirdiği problemlere çözümler aramıĢ ve bilimsel  

çalıĢmaları ile “kalite” olgusuna katkıda bulunan önemli kiĢilerden biri olarak kalite 

tarihine ismini yazdırmıĢtır. Taylor, iĢletmelerdeki verimsiz ve israflı çalıĢmalara 

dikkati çekerek bunun sorumlusunun bilimsel yöntemlerden yararlanmayı bilmeyen 

yönetim kadroları olduğunu belirtmiĢ ve “eğitimsiz iĢçiden iĢini geliĢtirmesini 

bekleyemeyiz” yaklaĢımında bulunmuĢtur. Planlama ve üretimin birbirinden 

ayrılmasının gerekliliğini, iĢin mühendisler tarafından en ince ayrıntısına kadar 

planlanmasını ve nasıl yapılacağının iĢçilere anlatılmasının önemini savunmuĢtur. Bu 

Ģekilde vasıfsız bir iĢçinin çalıĢtırılmasında talimatların ve prosedürlerin önemi 

anlaĢılmıĢtır. Taylor, Adam Smith’in “Milletlerin Refahı” adlı eserinden esinlenerek 

uzmanlığa da çok önem vermiĢtir. Taylor, iĢi mümkün olan en küçük parçalarına 

ayırarak nasıl ve ne kadar sürede yapılması gerektiğini hesaplayarak bazı standartlar 

oluĢturulması konusu üzerinde durmuĢtur. Standartların belirlenmesi noktasına 

geldiğinde ise “birinci sınıf adam” kavramını ortaya atmıĢ ve iĢi standartlara uygun  
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olarak bitirenlere veya standartların üzerinde üretenlere prim verilmesini önermiĢtir. 

Bu Ģekilde, üretimde ve kalitede artıĢ, verimsizlik ve maliyetlerde azalıĢ 

sağlanabileceğini belirtmiĢtir. Ġnsanı bir makine gibi gören, sadece verilen emirleri 

yerine getiren, standart sürede en fazla ürün üretmeye çalıĢan insanları yaratan bu 

sistem, daha sonra çalıĢanlar üzerinde tatminsizliklere neden olmuĢ, bu durum 

verimsiz çalıĢmanın bir diğer nedenini oluĢturmuĢtur. Bir zaman sonra Taylor’un 

takipçisi Gant, “birinci sınıf adam” kavramına karĢı çıkmıĢ, “ortalama adam” 

kavramının standartlarda baz alınması gereğini savunmuĢtur.  

I. Dünya SavaĢı’nın ortaya çıkardığı koĢullar, imalat sistemini eskiye göre daha 

karmaĢık hale getirmiĢ ve kalite kontrol iĢlevinin bu alanda uzmanlaĢmıĢ kiĢiler 

tarafından yerine getirilmesini zorunlu kılmıĢtır. Bu geliĢmelerin sonucu olarak kalite 

kontrol iĢlemleri, üretim bölümünün sorumluluğundan ayrılarak bağımsız bir birim 

halinde iĢletme örgütü içinde yerini almıĢtır.  

1924 yılında bir matematikçi olan Dr. Walter Shewhart, üretim sürecinde kontrol 

tablolarıyla önemli değiĢkenlerin izlenmesi ve kontrol edilmesinin ilk uygulamalarını 

gerçekleĢtirmiĢtir. Bell Laboratuarları’nda yaptığı araĢtırmalar ile seri üretim 

ortamında kalitenin ekonomik olarak kontrolü için bir yöntem olan “Ġstatistiksel 

Kalite Kontrol (ĠKK)” kavramını gündeme getirmiĢtir. Ġstatistik, mühendislik ve 

ekonomi konularını bir araya topladığı “Ġmal EdilmiĢ Ürünlerin Kalitesinin 

Ekonomik Kontrolü” kitabını 1931’de yayınlamıĢtır. “Ġstatistiksel Kalite Kontrol” 

kavramı giderek yaygınlaĢan kütle üretiminin kalite kontrol ihtiyaçlarını karĢılamak 

üzere ABD, Ġngiltere gibi birçok endüstri ülkesinin fabrikalarında da kullanılmaya ve 

yayılmaya baĢlandı. Çünkü kütle üretiminde, miktarların çok yüksek olması %100 

muayeneyi olanaksız kıldığından örnekleme yapılarak, tüm üretim partisinin kalitesi 

hakkında istatiksel verilerle kontrolü sağlayan Ġstatistiksel Kalite Kontrolü’nün 

kalitenin geliĢiminde önemli etkisi oldu. Shewhart, yaptığı bu çalıĢmalarla “modern 

kalitenin babası” olarak anılmaktadır. Ayrıca, yarattığı “Planla-Uygula-Ġzle-Önlem 

Al” döngüsü (Shewhart Döngüsü), daha sonra Deming tarafından “Planla-Uygula-

Kontrol Et-Önlem Al” döngüsü (PUKÖ döngüsü) olarak yeniden düzenlenmiĢtir. 

1925 yılında ise Sir Ronald Fisher, “AraĢtırma ÇalıĢanları Ġçin Ġstatiksel Metodlar” 

adlı kitabını yayınladı, rastgele meydana gelen sonuçların ve varyansların analizi 

“ANOVA” konularını ortaya çıkardı. Daha sonra “Deneylerin Yaratımı” kitabını 

yayınladı.   



 
9 

Ġstatistiksel Kalite Kontrol uygulamalarının yoğun olarak kullanılmaya baĢlandığı 

dönem ise II. Dünya SavaĢı’dır. SavaĢın, Ġstatistiksel Kalite Kontrol uygulamalarının 

ve bunun temelini oluĢturan Ġstatistik Teorisi sayesinde kazanıldığı bile iddia edilir. 

Önceleri ürün kalitesinin kontrolüne ağırlık veren Ġstatistiksel Kalite Kontrol 

uygulamaları, II. Dünya SavaĢı sonrasında ise “Ġstatiksel Süreç Kontrolü (ĠSK)” 

yönünde geliĢmeye baĢlamıĢtır. Üretim süreçlerinin karmaĢık hale gelmesi, 

muayeneciler ve karar alanlar arasında eĢgüdüm ve geri besleme mekanizmasının 

oluĢturulmasını zorunlu hale getirmiĢtir. Bunun sonucunda “Kalite Güvencesi ve 

Toplam Kalite Yönetimi” anlayıĢı aĢamasına geçilmiĢtir.  

2.2.3  Kalite Güvencesi ve Toplam Kalite AĢaması 

ÇağdaĢ kalite felsefesinin düĢünce ustaları olarak bilinen William Edwards Deming, 

Joseph M. Juran ve Philip Crosby “Toplam Kalite Yönetimi” anlayıĢının temellerini 

kurmuĢlar, Armand V. Feigenbaum ve Kaoru Ishikawa da yaptıkları katkılarla 

binanın gövdesini ve çatısını inĢa etmiĢlerdir. Toplam Kalite Yönetimi’nin temeli II. 

Dünya SavaĢı’ndan sonra Japonların tekrar kalkınmasının ilk dönemlerine kadar 

uzanır. W. Edward Deming ve Joseph M. Juran’ın ABD’nin sınırları dıĢında süreç 

kontrolü, kalite yönetimi ve istatistiksel kalite kontrol gerçeğini yaymaya baĢlama 

istekleri 1940’lı yılların ilk dönemlerine rastlamaktadır. Bu kavramlar ABD’de 

geliĢtirilmiĢtir. Ancak onları uygulayan ve benimseyen ilk olarak Japonlar olmuĢtur. 

Batıda savaĢ sonrası kalite kavramı savaĢ dönemi ve öncesi döneme göre zayıflarken, 

Japonya'da savaĢ sonrası kalite kavramının geliĢmeye baĢladığı görülmüĢtür. II. 

Dünya SavaĢı’ndan yenik çıkan Japonlar, hayatta kalabilmek için, batının rekabetiyle 

savaĢmak zorunda olduklarını anlamıĢlardır. Önceleri batıdan aldıkları ürün 

örneklerini parçalayarak nasıl yapıldıklarını anlamaya çalıĢmıĢlar, daha sonra da 

ürünlerde küçük geliĢmeler yaparak yeniden üretmiĢlerdir. Bu küçük fakat devamlı 

geliĢmelerle, iĢletmelerde “sürekli geliĢme (kaizen)” felsefesini yerleĢtirmiĢ, zaman 

içinde batının kalite standardını yakalamıĢ ve geçmiĢlerdir. 

1946 yılında ise Japon kalite yaĢamına büyük katkıları olan Japon Bilim Adamları ve 

Mühendisleri Birliği (JUSE) kurulmuĢtur.  

1950'li yıllarda oyuncak sanayi ve ağır gemi sanayi dıĢında önemli bir sanayi üretimi 

olmayan Japonya, insan kaynağı açısından kuvvetli görünüyordu. ABD iĢgal 

kuvvetlerinin komutanı, haberleĢme sisteminin iyileĢtirilmesi için "istatistiksel kalite 
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kontrol" yöntemlerinin kullanılmasını istedi ve gerekli eğitimin verilmesini sağladı. 

Böylece Japonya'da ilk istatistiksel kalite kontrol uygulamaları baĢlamıĢ oldu.  

General Electric firmasında kalite yöneticisi olarak görev yapan Armand V. 

Feigenbaum, kalite kontroldeki deneyimlerini ve görüĢlerini açıkladığı Industrial 

Quality Control dergisinde yayınlanan bir makalesinde ilk kez, “Toplam Kalite 

Kontrol (TKK)” kavramını kullandı(1957). Bu makalede, kalitenin sadece kalite 

bölümünün sorumluluğunda olmadığını ifade ederek çalıĢan herkesin kalite 

faaliyetlerine katılması gerektiği fikrini ortaya attı. Böylece Toplam Kalite Kontrol 

devri baĢlamıĢ oldu. 1962 yılında Dr. Kaoru Ishikawa, Feigenbaum’un “Toplam 

Kalite Kontrol” anlayıĢından bazı noktalarda farklılık gösteren ve Toyota 

fabrikalarında uygulanan yönetim Ģekline ise “Firma Çapında Kalite Kontrol” adını 

verdi. 

1970’lı yıllarda özellikle otomobil ve beyaz eĢyada Japon kalitesi üstünlüğünü 

kanıtlamıĢtı. Tüketiciler artık satın alma kararını verirken ürünün uzun yaĢamı ile 

fiyat ve kaliteyi de göz önüne almaya baĢlamıĢlardı. Tüketicilerin kalite ile giderek 

artan bir Ģekilde ilgilenmeleri ve dıĢ rekabet, Amerikan Ģirketlerinin kaliteye daha 

fazla önem vermelerine yol açtı.  

1980’li yılların baĢlarında kalite, kuruluĢların tüm fonksiyonlarına girmeye baĢladı. 

ĠĢletmeler yalnızca imalata değil, sistemin bütününe odaklanmaya baĢladı. 

KuruluĢlarda ileriye dönük varolabilmek için sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarının 

gerekliliği ve önemi anlaĢıldı.  

Türkiye’deki kuruluĢların da bu geliĢmelerden etkilenmemeleri beklenemezdi.  

Özellikle 1990’lı yıllara doğru özel sektör iĢletmelerinin kalite sistemlerine ve 

sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarına olan ilgisi hissedilmeye baĢladı. 

Günümüzde ise, “Kalite”nin yerini temel felsefesi, sistemin sonunda elde edilen 

çıktının kalitesi değil, her aĢamada kalitenin sağlanması olan “Toplam Kalite” 

kavramı almaya baĢlamıĢtır.  

“Toplam Kalite”nin geliĢimi içerisinde yer alan, özellikle II. Dünya SavaĢı 

sonrasında büyük aĢamalar kaydedilmesini sağlayan ve kalitenin kilometre taĢlarını 

oluĢturan temel konuların yaratıcısı “kalite duayenleri” de Tablo 2.1’de 

özetlenmiĢtir. 
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Tablo 2.1: Toplam Kalitenin Evriminde Kilometre TaĢları [7] 

1931 W.SHEWHART: Ġstatistiksel Kalite Kontrol 

1940 STANFORD Seminerleri (ABD) 

1950 E.DEMĠNG’in Seminerleri (Japonya) 

1951 “DEMĠNG” Kalite Ödülü (Japonya) 

1952 “Kalite Kontrol” Dergisi (Japonya) 

1954 J.JURAN: “Kalite Yönetimin Sorumluluğudur.” 

1954 Ulusal Radyo ile Japonya’da “Kalite Eğitimi” Yayınları 

1957 A.FEIGENBAUM: Toplam Kalite Kontrol 

1961 K.ISHIKAWA: Formenler Ġçin K.K.Dergisi 

1962 K.ISHIKAWA: Kalite Çemberleri 

1960 G.TAGUCHI: Ġstatiksel Deney Tasarımı 

1969 KOBE STEEL: Quality Function Deployment 

1970 S.SHINGO: Poka-Yoke 

1970 G.TAGUCHI: Quality Loss Function 

1976 T.OHNO: Toyota Just-in-time Sistemi 

1980 G.TAGUCHI: Robust Design 

1990 - ... YARATILAN KALĠTE 

2.3 Toplam Kalite Yönetimi‟ne GeçiĢ 

“Toplam Kalite Yönetimi (TKY)”, günümüzde en genel haliyle, bir kuruluĢtaki 

tüm faaliyetlerin sürekli olarak iyileĢtirilmesi ve organizasyondaki tüm çalıĢanların 

aktif katılımıyla çalıĢanların, müĢterilerin ve toplumun memnun edilerek karlılığa 

ulaĢılması olarak ifade edilmektedir [8].  

Toplam Kalite Yönetimi’nin tanımı, ISO 8402 / TS EN 9000 (2.Baskı):2004 

Sözlüğünde, “Bir kuruluĢ içinde kaliteyi odak alan, kuruluĢun bütün üyelerinin 

katılımına dayanan, müĢteri memnuniyeti yoluyla uzun vadeli baĢarıyı amaçlayan ve 

kuruluĢun bütün üyelerine ve topluma yarar sağlayan yönetim yaklaĢımı” olarak ifade 

edilmektedir [1]. 

Toplam Kalite Yönetimi’nin kısaca bir baĢka ifadesi ise, “mükemmelliğe sistemli bir 

yaklaĢım” olarak belirtilebilir. 
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Toplam Kalite Yönetimi anlayıĢında, klasik kalite yaklaĢımından farklı olarak 

çalıĢanlar ve yöneticilerden beklenen rolde önemli bir “değiĢim” yaĢanmaktadır. Bu 

anlayıĢta, sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getiren ancak bunun yanında 

yaptığı iĢin daha verimli yapılması, iĢ süreçlerinin geliĢtirilmesi konusunda sürekli 

düĢünen ve belirlenmiĢ çeĢitli sistematik katılım yöntemleri ile bu düĢüncelerini ve 

becerilerini sisteme katan yeni bir çalıĢan davranıĢı sergilenmesi istenirken, 

yöneticilerin de çalıĢanları teĢvik edici, katılımı sağlayıcı, insiyatif kullanmayı, 

sorumluluk almayı ve yenilikler yaratmayı teĢvik eden bir insan kaynakları planlama 

sistemi kurması beklenmektedir. Ayrıca bu değiĢimde, ürünlerin ve hizmetlerin tam 

katılım yoluyla geliĢtirilmesiyle, iç ve dıĢ müĢteri tatmininin arttırılması ve müĢteri 

bağlılığının yaratılmasının sağlanması amacıyla iĢletmede alınan sonuçların 

iyileĢtirilmesine dayanan, müĢteri beklentilerini her Ģeyin üzerinde tutan ve müĢteri 

tarafından tanımlanan kaliteyi, tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün ve hizmet 

bünyesinde oluĢturan modern yönetim biçimi oluĢturulmaktadır. 

2.4 Toplam Kalite Yönetimi‟nin Prensipleri 

Toplam Kalite Yönetimi’nde “sürekli iyileĢtirme”, müĢteri tatminini 

gerçekleĢtirebilmek için yapılır ve bu faaliyetler müĢteri ihtiyaçları tarafından 

yönlendirildiğinde en büyük fayda sağlanır. Sürekli ĠyileĢtirme için hiyerarĢik, 

fonksiyonel ve organizasyonel Ģuurları aĢan süreçler hedef alındığı için, 

organizasyondaki herkesin katılımı ve takım çalıĢması esastır [9,10]. 

2.4.1 Herkesin Katılımı  

Toplam Kalite Yönetimi’nde insan faktörü ve insanların üstlendikleri roller hayati 

önem taĢımaktadır. Toplam Kalite Yönetimi’ni uygulayabilmek için organizasyonda 

bulunan bütün yöneticilerin ve her kademedeki çalıĢanların, kısacası herkesin 

katılımı Ģarttır. Toplam Kalite Yönetimi’nde, en tepeden baĢlamak üzere tüm 

kademelerdeki yöneticilerin bağlılığı gerek koĢuldur. 

2.4.2 Sürekli ĠyileĢtirme  

Toplam Kalite Yönetimi, hedefe varıldığında sona erecek kısa dönemli bir amaç 

değildir. Bu nedenle, Toplam Kalite Yönetimi, zaman içinde rakiplerini ve müĢteri 

beklentilerini gözeterek organizasyonda bulunan bütün bireylerin geliĢtirilmesi, 
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bütün süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin sürekli olarak iyileĢtirilmesi ilkesine 

dayanmaktadır. 

2.4.3 MüĢteri Tatmini  

Toplam Kalite Yönetimi, müĢterileri, firmanın faaliyetlerinin etrafında döndüğü ana 

eksen olarak kabul eder ve bu nedenle, iç ve dıĢ müĢterilerin mercek altına 

alınmasını, memnuniyetlerinin sağlanması temeline dayanır. Toplam Kalite 

Yönetimi’nin en önemli prensibi ve aynı zamanda getirisi “müĢteri odaklılıktır”.  

2.5 Toplam Kalite Yönetimi‟nin Kazandırdıkları 

Toplam Kalite Yönetimi’nin etkili bir Ģekilde uygulanabilmesi için aĢağıda belirtilen 

kavramlar Ģirketin tüm çalıĢanları tarafından benimsenmelidir [4,10,11]. 

Toplam Kalite Yönetim’nin kazanımlarına ait özet ise, ġekil 2.1’de gösterilmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2.1: Toplam Kalite Yönetimin Etkisi [9] 

TOPLAM KALĠTE 

FELSEFESĠ, ANLAYIġI 

TÜM ÇALIġANLARIN 

MOTĠVASYONU,   

KATILIMI  +  EĞĠTĠMĠ 

SÜREKLĠ GELĠġME,  

ĠYĠLEġTĠRME 

HATALARIN ÖNLENMESĠ +  

YÜKSEK PRODÜKTĠVĠTE  +  

ÜRÜN, PAZAR ÇEġĠTLENMESĠ 

PLANLI, SĠSTEMATĠK 

YAKLAġIMI + KAPSAMLI, 

YAYGIN FAALĠYETLER 

YÜKSEK KALĠTE +  

DÜġÜK MALĠYET 

YÜKSEK REKABET GÜCÜ 
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2.5.1 MüĢteri Odaklılık 

Toplam Kalite Yönetimi anlayıĢının yerleĢtiği kuruluĢlarda çalıĢanlar, 

organizasyonel yapıyı tanımlarken kendilerinin kimin tedarikçisi olduklarını ve 

kendilerine de kimin neyi tedarik ettiğini düĢünürler. Örneğin bir hizmet 

iĢletmesinde, SatıĢ Departmanı, Finans Departmanı’ndan aldığı raporlamalarla kendi 

stratejilerini belirlemektedir. Bu durumda Finans Departmanı, SatıĢ Departmanı’nın 

“tedarikçi” konumunda olduğundan SatıĢ Departmanı “müĢteri” olarak 

değerlendirilmektedir. Fakat iĢletmenin geneline bakacak olursak SatıĢ 

Departmanı’nın sunduğu hizmetler, son kullanıcıya aktarıldığında, SatıĢ Departmanı 

“tedarikçi” durumunu almakta ve son kullancılar “müĢteri” olmaktadır. 

Tedarikçinin kendilerinden istenenleri ne kadar iyi anladıklarına bağlı olarak etkili 

bir müĢteri-tedarikçi iliĢkileri ağının kurulması, üretilen hizmetin ve malın son 

kullanıcıları olan nihai kullanıcıların da tatmini sonucunu doğuracaktır. 

2.5.2 Kalitenin Önemi 

MüĢteri talep ve beklentilerini hızlı ve doğru bir Ģekilde algılayarak bunu 

karĢılayabilme yeterliliğini sürekli olarak geliĢtirebilen ve tüm faaliyetlerini bu 

hedefe uygun olarak yönlendirebilen kuruluĢlar kalite sorunun çözümünde önemli bir 

adım atmıĢ olacaklardır. Çünkü, ürünün veya hizmetin kalite düzeyi pazardaki 

müĢteriler tarafından belirlenir. 

2.5.3 Organizasyonel Yapı 

Toplam Kalite Yönetimi’nin gerekli kıldığı dönüĢüm, kendisini organizasyonel 

yapılanma biçiminde de hissettirmekte; 1990’lı yıllardan itibaren, değiĢime açık ve 

hızlı reaksiyon verebilen, esnek, yatay ve ekip çalıĢmalarını destekleyen 

organizasyonel yapılanmalar oluĢturulmaktadır. 

2.5.4 ĠĢgücü ve Eğitim 

Toplam Kalite Yönetimi anlayıĢında insan kaynakları kuruluĢun en değerli varlığı 

olarak kabul edilir, herkesin eğitim ihtiyacı olduğuna inanılır ve bunun için yeterli 

kaynak ayrılır. 

Bu konunun önemi, Dr. Deming tarafından üst yöneticilere öğütler olarak tanımlanan 

ve bu bölümün sonunda yer alan 14 maddelik kalite geliĢtirme planıyla özetlenmiĢtir. 
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2.5.5 Sürekli ĠyileĢtirme 

Toplam Kalite Yönetimi’nde her alanda “sürekli mükemmellik arayıĢı” egemendir. 

Sürekli iyileĢtirme, bir tarladan daha fazla verim alabilmek için toprağın bileĢiminin, 

sürüĢ tekniklerinin, kullanılan tohumların, gübreleme ve sulama tekniklerinin ve 

çiftçinin bilgi ve deneyimlerinin sürekli olarak geliĢtirilmesine benzetilebilir. 

2.5.6 Ekip ÇalıĢması 

Toplam Kalite Yönetimi, tüm çalıĢanları bir ekibin üyesi olarak görür, ekip oluĢumu 

ve ekip çalıĢmasını kolaylaĢtırıcı düzenlemelere olanak tanır. Sorunlara uygun 

çözüm arayıĢı ekip çalıĢması ortamında gerçekleĢtirilir. 

2.5.7 Yönetim AnlayıĢı ve Güven 

Toplam Kalite Yönetimi’nde lider yöneticinin görevi; birlikte çalıĢtığı insanları 

yargılamak değil, onlara yol göstermek, önderlik yapmak ve kendilerini 

geliĢtirebilmelerine yardımcı olmaktır. Yönetim standartlarını ve hedeflerini 

belirleme ve çalıĢanların bunlara hangi ölçüde ulaĢtığını denetleme sorumluluğuna 

sahiptir. 

Toplam Kalite Yönetimi, çalıĢanlar arasında güvene dayalı iliĢkilerin geliĢmesi ile 

görünen ve görünmeyen sınırların ortadan kaldırılmasını gerektirir. Güven ortamının 

geliĢmesinde açıklık, Ģeffaflık, iletiĢim ve motivasyon çok önemlidir. Böyle bir 

ortamda yapılan hatalar ve yanlıĢlıklar kiĢileri cezalandırmak için değil, iyileĢtirme 

ve hataların nedenlerini bularak tekrarını önleyici tedbir almak için iyi bir fırsat 

olarak görülür. 

2.5.8 Karar Alma 

Toplam Kalite Yönetimi, karar alma süreçlerinde objektif ve gerçekçi verilerin 

kullanımını gerektirir. Bu süreçte hedefler ölçülebilir kriterlerle birlikte ortaya konur 

ve sorunlar olabildiğince somut verilere dayalı olarak tanımlanır ve karar alma 

süreçlerine yaygın katılım desteklenir. 

2.5.9 Katılımcılık 

Toplam Kalite Yönetimi uygulama sürecinde katılımcılık, kiĢilerin iĢlerini daha iyi 

yapabilmeleri ve bundan hem kendilerinin ve hem de kuruluĢun yarar sağlayabilmesi 

için karar alma gücünün paylaĢılması olarak tanımlanabilir. 
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Katılımcılığın güçlendirildiği süreç dört aĢamalı olup, bunlar aĢağıda tanımlanmıĢtır: 

1. Etkili bir haberleĢme ve iletiĢim sistemi kurarak tüm çalıĢanlara iĢleri ve kuruluĢla 

ilgili gerekli bilgilerin zamanında, doğru ve hızlı bir Ģekilde sağlanması, 

2. Yöneticiler de dahil olmak üzere organizasyonun her kademesinde yaygın, sürekli 

ve planlı eğitim programlarının uygulanması, 

3. Karar alma gücünün organizasyonun her kademesinde paylaĢılarak merkeziyetçi 

yönetim anlayıĢının terk edilmesi, 

4. Gerçekçi performans kriterlerine dayalı olarak performansın ölçülmesi, uygun 

özendiricilerle motivasyon ve ödüllendirme mekanizmalarının geliĢtirilmesi. 

2.5.10 Toplumsal Sorumluluk 

Toplam Kalite Yönetimi’nin toplumsal sorumluluk anlayıĢının yerleĢtiği kuruluĢların 

çalıĢanlarının da bu anlayıĢı, ailelerine ve topluma yayarak ülke ve dünya sorunlarına 

karĢı daha ilgili bir birey olarak bu konularda üstlerine düĢen görevleri yerine 

getirmede daha duyarlı olmaları beklenmektedir. 

Toplam Kalite Yönetimi, kiĢisel geliĢim ve bunun kuruluĢ dıĢına yansımaları ile 

birlikte toplumsal geliĢmeyi destekleyerek “toplam kalite” ifadesindeki “toplam” 

sözcüğünün gerçek anlamına ulaĢmasını sağlayacaktır. 

2.6 DeğiĢim için Dr. E. Deming‟in 14 maddesi 

Bir kuruluĢun kültürünü değiĢtirirken izlenecek bir yol haritası vardır ve bunun adı 

“Dr. E.Deming'in 14 maddesi”dir. Dr. E. Deming'in öğretisi, yapılması ve yapılmaması 

gereken Ģeyleri içeren ve herhangi bir kuruluĢu geleneksel yönetim tarzından 

uzaklaĢtırmak için izlenebilecek bir listedir [6]. 

ĠĢletmelerdeki “kalite takımları”, Dr. Deming'in 14 maddesini uygulayıp örnek 

aldıklarında; verimlilik kazançları elde etmeleri ve kuruluĢlarının kültürünü 

değiĢtirmeleri adına daha gerçekçi ve hızlı sonuçlar alabilmektedirler. 

Dr. E. Deming‟in 14 Temel Kuralı: 

1. Ürün ve servislerde iyileĢtirme amacını sürekli kılın. Sürekli iyileĢtirme birim 

alandan alınacak çıktı miktarının arttırılması için üretim veya hizmet 

yöntemlerinin geliĢtirilmesi çalıĢmalarıdır. 
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2. Yeni bir yönetim felsefesini uygulamaya koyun. Günümüz koĢullarında 

beklenen hata gecikme, kabul edilebilir hata gibi kavramların yeri 

kalmamıĢtır . Her Ģeyin daha iyisini yapma olanağı vardır.  

3. Kalitenin sağlanması için denetimlere güvenmeyin. Kalite kontrol edilmez, 

üretilir . Sonuçlara bakmak hiçbir anlam ifade etmez. 

4. ĠĢinizdeki baĢarıyı sadece fiyatlara göre değerlendirme alıĢkanlığınızdan 

vazgeçin. Fiyatı en ucuz olan malın maliyeti en ucuz olmayabilir. Kalite 

kavramı ile birleĢtirilmemiĢ fiyat bilgileri anlamsızdır. 

5. Sürekli iyileĢtirmeyi tüm süreçlerinize yayın ve devamlılığını sağlayın. Sürekli 

iyileĢtirme aynı yangının defalarca söndürülmesi değildir. Süreç yeterliliğinin 

belirlenmesi ve değiĢkenliğin kontrolü ile daha iyinin hedeflenmesi ve 

uygulanması olarak algılanmalı , uygulanmalıdır. 

6. Eğitimi kurumlaĢtırın. Yeterli eğitim programları ile desteklenmeyen 

projelerin baĢarı Ģansı yoktur.  

7. Liderlik mekanizması oluĢturun. Liderlik yönetimin doğal iĢidir. Yargılayıcı 

değil yapıcı, eğitici yaklaĢımlar önemlidir. 

8. Korku engelini yok edin. Doğruların konuĢulması engellenmemeli, 

çalıĢanların yaratıcılığı desteklenmelidir. 

9. ÇeĢitli birimler ve yönetim arasındaki engelleri yok edin. Birimler arası 

hedefler açısından çeliĢkiler olmamalıdır. Disiplinli takım çalıĢmaları 

desteklenmeli, bilgi akıĢı ve iletiĢim sağlanmalıdır. 

10. ÇalıĢanları zorlamaktan, onlara sloganlar ve nümerik hedefler vermekten 

vazgeçin. Hedef  “sıfır hata”dır ve hataların büyük miktarı (%95) yönetimden 

kaynaklanmaktadır. Ġyi bir süreçten kötü ürün çıkmayacaktır. Bırakın 

çalıĢanlar kendi sloganlarını, hedeflerini  kendileri belirlesin . 

11. ĠĢyerlerine özgü nümerik hedef ve kotaları yok edin. KiĢileri bu rakamlara 

göre değerlendirmeyin. Kalite ile birlikte değerlendirilmedikçe miktarlar 

anlamsızdır. Önce kalite felsefesi egemen kılınmalıdır. 

12. ÇalıĢanların iĢlerinden gurur duymalarını önleyecek engelleri yok edin. Hızlı 

değil doğru çalıĢmak , rekabet değil iĢbirliği anlayıĢı yerleĢtirilmelidir. Çoğu 

zaman yanlıĢ yönetim, hatalı techizat ya da malzeme iyi performansı engeller.  
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13. KiĢi geliĢtirmeye yönelik eğitim çalıĢmalarını destekleyin. En iyi yatırım insana 

yapılan yatırımdır. Gücünüzü insanlarınız oluĢturur. Yönetim ve diğer 

çalıĢanlar özellikle takım çalıĢması ve istatistik teknikler eğitimleri almalıdır. 

14. DönüĢümü gerçekleĢtirecek somut iĢler yapın. DeğiĢim de bir süreçtir. 

Yukarıdaki 13 kural doğrultusunda yönetim somut iĢleri planlamalı ve 

gerçekleĢtirmelidir. 

Dr. E. Deming 
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3. HĠZMET ĠġLETMELERĠNDE KALĠTE BĠLĠNCĠ 

3.1 Hizmette Kalitenin GeliĢimi 

Hizmet sektörü üretim sektörünü destekleyen, kalkınmanın vazgeçilmez unsuru 

olmaya baĢlamıĢtır. Bu geliĢmeler, hizmet sektörünü lokomotif sektörler arasında 

önemli bir konuma taĢımıĢtır. 

Önceki bölümde özetlendiği gibi kalitenin tarihsel geliĢiminde, “kalite kontrolü” 

süreçlerinin oluĢumunda ilk olarak üretim aĢamalarına odaklanılmıĢtır. Fakat daha 

sonraki geliĢmelerle bu odaklanmanın iĢletmelerin tüm sürecine yayılması ve 

dolayısıyla “hizmet” aĢamalarını da kapsaması gerekliliği bilinci yaygınlaĢmıĢtır. Bu 

aĢama ise hizmet süreçlerinde kalite adına büyük bir geliĢimin gerçekleĢtiğinin 

göstergesidir. 

Hizmet faaliyetlerinin önemi, çalıĢanların sayısı, kalkınmadaki katkıları gözönüne 

alındığında kalite kontrol sistemlerinin hizmet sektöründe de uygulanmasının 

kaçınılmazlığını ortaya çıkarmıĢtır. Çünkü geliĢen teknolojiler ve mükemmeliyetçi 

üretim modelleri üretim aĢamalarındaki farklılıkları ortadan kaldırmıĢtır. Artık 

üretilen ürününün ne kadarının müĢteri memnuniyetini karĢıladığı ise asıl fark 

noktasını oluĢturmaktadır. Bu sebeple de özellikle kalitenin ürünün pazarlanmasını 

veya sunumunu veya devamlılığını sağlayacak olan “hizmet (servis) aĢaması” ön 

plana çıkmıĢtır. 

En kısa haliyle, “Hizmet (Servis); parasal değerini ödeyen müĢteriye, yaratılan 

katma değer” olarak ifade edilmektedir. Bir baĢka ifadeyle de “hizmet”, zaman, yer, 

biçim ve psikolojik bakımdan yarar meydana getiren ekonomik faaliyetlerin sonucu 

olarak tanımlanabilmektedir [12,13]. 

“Hizmette Kalite” kavramında; “hizmet alan” ve “hizmet veren” olmak üzere iki 

temel taraf mevcuttur. “Hizmet alan”, ihtiyacının karĢılanması gereken taraftır ve 

onun için kalite; hizmette istediği özellikleri bulabilmesidir. “Hizmet veren” ise, 

ihtiyacı karĢılama kabiliyeti olan taraftır ve onun için kalite; zamanında, standartlara 
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uygun olarak hizmet sunabilmek, iyi bir kar sağlayabilmek ve üretilen hizmetteki 

değiĢkenliği kontrol edebilmektir. 

Bir Ģirket yapısında, hizmet alan tarafı “müĢteri” olarak değerlendirecek olursak; 

müĢteri, “iç müĢteri veya dıĢ müĢteri” olarak iki Ģekilde tanımlanabilir. ġirket 

içerisindeki departmanlar arasında “sağlayıcı (tedarikçi) - kullanıcı” iliĢkisi 

bulunabilmektedir. Henüz son halini almamıĢ ve Ģirket dıĢına sunulmamıĢ hizmet 

veya ürünler için sağlayıcı rolündeki departmandan alınan çıktıyı kullanan departman 

“iç müĢteri” olarak tanımlanabilmektedir. Bu iç müĢteri konumundaki departmanın 

bu çıktıyı bir girdi olarak kullanmasıyla hizmet veya ürünü son haline getirerek son 

(nihai) kullanıcıya sunması ile de “dıĢ müĢteri” tanımlaması yapılabilmektedir. Bu 

sebeple dıĢ müĢteriler için “son kullanıcı” tanımı da kullanılabilir [14]. 

Hizmette kalitenin tanımlanmasında karĢılaĢılan güçlükler ve hizmetin üretildiği ve 

sunulduğu süreçte kaliteyi etkileyen unsurların sanayi sektöründeki kadar somut 

olmayıĢı sebebiyle hizmet verenle, hizmet alan arasındaki iliĢkinin, yani, arz ve 

talebin buluĢmasındaki farklılık bu sektöre özgü kalite yönetim modellerinin 

geliĢtirilmesini gerektirmiĢtir. 

Hizmet alımlarında, müĢterinin “hizmet” deneyiminden beklentisi üç Ģekilde 

olabilimektedir: 

1. Bulunabilirlik özelliğine sahip olması,  

2. Katma değer yaratması veya kullanım kolaylığı sunması, 

3. Hizmeti sağlayan kiĢilerin bilgili, anlayıĢlı ve nazik olması. 

Hizmet için oluĢturalacak kalite için ise bu beklentiler dikkate alındığında, ürüne, 

hizmete ve Ģirket yapısına müĢterinin bakıĢ açısı ġekil 3.1’de belirtilmiĢtir. 

Ayrıca, küreselleĢen dünyamızda, iĢletmelerin, baĢarının ve kalıcılığının 

sürdürebilmesinin üç ana kriteri; “rekabet”, “müĢteri beklentilerini karĢılama” ve 

“değiĢim” olarak değerlendirebilir. Çünkü; rekabet ile firmalar müĢerilerine sunduğu 

ürün veya hizmet açısından, rakiplerine kıyasla “en iyi” olmayı, müĢteri 

beklentilerini karĢılama ile her geçen gün daha fazla bilinçlenen ve daha fazlasını 

talep edibilen müĢterilerle baĢ edebilmeyi ve değiĢim ile de geliĢen ve yeniliklerle 

hızlanan teknolojik geliĢimleri takip etmeyi hedefleyen bir Ģirket kültürünün 

oluĢturulması gerekmektedir. Bu sebeple de Ģirket organizasyonlarından 
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yapılanmalarına, süreçlerinden prosedürlerine kadar birçok aĢamada yenilikler ve 

değiĢimler yaĢanmaktadır [16]. 

 

 ġekil 3.1 : MüĢteri Deneyim Kanalları [15] 

3.2 Hizmet Kalitesindeki Temel Unsurlar 

Hizmetin kalitesini ifade edebilmek için belirlenen temel unsurlar aĢağıda gibi 

sıralanabilir [12]. 
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2. Ayrılmazlık : Hizmet, hizmeti üretenden ayırt edilemez. Hizmeti sunan kiĢi, 
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Bu durum tüketiciyi riske girmekten korur, gereksiz üretimi önler. 

6. Dayanıksızlık : Hizmetlerin çoğunun yararı kısa sürelidir. Hizmet bir 
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7. Heterojenlik : Hizmetin temel üretim Ģekli insan davranıĢlarıyla gerçekleĢir. 

Bu sebeple aynı kiĢinin üretip sunduğu hizmetler bile birbirinden farklılık 

gösterebilir. 

8. Ġnsan Odaklılık : Hizmet, üretici ile tüketici arasında yakınlık ve yüz yüze 

iliĢki gerektirir. Dolayısıyla hizmet sektöründe insan varlığı kesin ve 

kaçınılmazdır. 

9. Dalgalanan Talep : Hizmet talebi, mevsimlere, aylara, günlere hatta bir gün 

içerisindeki saatlere göre önemli ölçüde değiĢebilir. 

Bu unsurlar dikkatte alındığında, hizmette kalite algılaması, müĢterinin kendi 

beklentileri gerçekleĢen hizmete karĢılaĢtırması ile mümkündür. Çünkü hizmette 

kalite sadece “çıktı” ile değil aynı zamanda “hizmetin nasıl ve hangi yollarla 

üretiltiği” ile de ilgilidir. 

3.3 Hizmet Kalitesini Etkileyen Faktörler 

Hizmetin kalitesine etki eden ve kalite düzeyini belirleyen faktörler aĢağıdadır [12]. 

1. Ġnsan Faktörü ve DavranıĢ Özellikleri : Hizmet kalitesi, hizmeti sunan 

kiĢinin tutum ve davranıĢlarından etkilenmektedir. Bu sürece müĢteriler de 

katıldığından, hizmetin kalitesinde onların davranıĢları da etkili olmaktadır. 

Etkili özellikler arasıda “nezaket, saygınlık, sammiyet, ilgi, yardıma istekli 

olmak ve güleryüzlülük” sayılabilir. 

2. Hizmetin Zamanında Yapılması : Hizmetin zamanında yapılması müĢteri 

açısından son derece önemlidir. Hizmet sıklığı yüksek ve servis sürekliliği kısa 

olan firmalar için yüksek rekabetin en belirgin özelliği “müĢterinin bekleme 

süresi”dir. 

3. Fiziksel Kolaylıklarla Ġlgili Özellikler : Hizmetin verilmesi ile ilgili fiziksel 

kolaylıklar (bina, malzeme, dekor, vb.) müĢteri tatmini etkiler. 

4. Hizmet Personelinin Özellikleri : Hizmet personelinin gerekli, yeterli bilgiye 

ve yeteneğe sahip olmasıdır. Personelin her türlü olumsuz tepkiye karĢı 

anlayıĢlı olması beklenir. 

5. Uygun Olmayan Hizmet Özellikleri : Uygunsuzluk, ideal düzeyden sapmadır. 

Hizmet iĢletmelerinin amacı, müĢteri beklentilerini karĢılayarak, kalite 

iyileĢtirme çalıĢmalarını ideal düzeye ulaĢtırmaktır. 
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3.4 Hizmet YaĢam Döngüsü  

Yüksek düzeyde hizmet için, hizmeti oluĢturacak aktiviteler ve metodlar sistemine 

ihtiyaç vardır. Kalite Sistemleri, yüksek düzeydeki hizmetlerin sunulması için, 

hizmeti dikkatlice planlayan geliĢtiren aktivite ve metodlardan oluĢur.  

Kalite Sistemi, hizmetin kalite zorunluluklarını karĢılayabilecek, güveni sağlayacak 

ve sistem içindeki tüm planlanmıĢ sistematik aktivelerin tümüdür. “Hizmet YaĢam 

Döngüsü” ise, bu sistemin fikir aĢamasından yok oluĢuna kadar geçen zaman 

diliminin grafiksel anlatımıdır. Hizmet YaĢam Döngüsü, 10 temel aĢama ile 

özetlenmektedir. Bu aĢamaların grafiksel akıĢı ise ġekil 3.2’de gösterilmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.2 : Hizmet YaĢam Döngüsü [15] 
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3.4.1 AĢama 1: Fikrin Yaratılması 

Yeni süreç veya hizmete duyulan ihtiyaç; karĢılaĢtırmalardan, teknoloji yol 

haritalarından veya uzun dönem planlarından ortaya çıkar.  Çoğu zaman, yeni 

süreçler “geliĢimsel” olarak değil “devrimsel” olarak oluĢur.  

3.4.2 AĢama 2: MüĢterinin veya Sürecin sesi 

MüĢterinin veya iĢin gereklilikleri bu ikinci aĢamada incelenip analiz edilmelidir.  Ġç 

ve dıĢ müĢterilerin ihtiyaçlarının karĢılanmasının temel gereklilik olduğu 

anlaĢılmalıdır.  Aynı zamanda müĢterinin sesi ve sürecin sesi arasındaki etkileĢimin 

de önemi yadsınamaz.  Bu amaç için Kalite Fonksiyon Yayılımı (KFY) metodu 

idealdir. 

3.4.3 AĢama 3: Konseptin Yaratılması 

“Hizmetin YaĢam Döngüsü”nün üçüncü aĢaması olan bu aĢamada, daha önceki 

aĢamalardan ortaya çıkan fonksiyonel zorunlulukları karĢılamak üzere konseptler 

yaratılır. Yaratıcı ekip “tüketicilerin isteklerinin nasıl karĢılandığı” değil “bu 

isteklerin karĢılanması için ne yapılması” gerektiğini çözümlemeye çalıĢır.  Üretim 

ekibinin stratejisi yaratıcı birkaç konsept ortaya çıkarmak ve seçim metodlarıyla 

seçenekleri azaltmaktır.   

3.4.4 AĢama 4: Ġlk Tasarım 

Bu aĢamada önceliklendirilen fonksiyonel zorunluluklar ayrıntılı Ģartnamesi olan 

tasarım parametrelerine dönüĢtürülmelidir.  Bu amaç için uygun araçlar ; Kalite 

Fonksiyon Yayılımı (KFY) tasarımıdır.   

Alt sistem zorunluluklarına sahip tasarım yapısı ilk tasarımda yaratılmalıdır.  

Güvenilirlik, kalite, süreçsellik ve kullanım kolaylığı için tasarım hedefleri bu 

aĢamada belirlenmelidir.  Potansiyel tasarım çözümü seçildikten sonra ekip tasarımın 

baĢarısız noktaları üzerine odaklanabilir. Tüm bu tasarım zorunluluklarından tasarım 

değerlendirme kartlarının ilk maddeleri oluĢmaya baĢlar. 

3.4.5 AĢama 5: Tasarım Optimizasyonu 

Tasarım ekibi bu aĢamada son tasarımın AĢama 2’de belirlenen müĢteri 

gerekliliklerine uygunluğunu son kez kontrol eder. Bu aĢamada tasarımın 
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istenilmeyen, yanlıĢ oluĢturulmuĢ yöntemler kullanmadığını kanıtlayan tekniklerle 

kontroller yapılır. Eğer yanlıĢ bir durum varsa bu tekniklerle ortaya çıkması sağlanır.  

Altı Sigma’nın zorunluluklarının sağlandığının kontrolü için bir sonraki aĢamada 

pilot veya prototipin oluĢturulduğu veya yaratıldığı son bir test planı gerçekleĢtirilir. 

Bu aĢama, ayrıntılı tasarımlar fiziksel olarak ya da similasyonlarla yaratılır ve test 

edilir, tüm aktiviteler pilot veya prototip formunda yaratılan bir tasarımla 

sonuçlanmalıdır. 

3.4.6 AĢama 6: Doğrulama 

Bu aĢamada test zorunlulukları ve prosedürler yaratılır, pilot sistem uygulanır 

ve/veya prototip hazırlanır.  Pilot sistem ve prototip; son kullanım durumuna en 

yakın çevresel faktörlere sahip, olabilecek en üst seviyede dıĢsal etkilerle karĢı 

karĢıya kalınabilecek gerçekçi bir ortamda test edilir.   

Pilot veya prototip testinin sonuçları tasarım ekibine ürünün, hizmetin veya iĢ 

sürecinin tasarımının müĢterinin beklentilerine en uygun Ģekilde karĢılık verebilmesi 

için son düzeltileri yapma fırsatı tanır.   

3.4.7 AĢama 7: Yeniliklere Hazır olma 

Üretim sahasındaki baĢarılı doğrulamaların ıĢığında ekip tüm sürecin altyapısının ve 

kaynaklarının yeterliliği konusunda kararını verir.  Dikkatli planlama ve arzulanan 

davranıĢı anlayabilme tasarım dünyasından üretim safhasına geçiĢin sorunsuz 

olmasını sağlayacaktır. 

3.4.8 AĢama 8: Üretim 

Tasarım ekibi bu aĢamada tasarım üretimini gerçekleĢtirmelidir.  Tasarımın istendiği 

Ģekilde iĢleyebilmesinde kayıpları, varyasyonları azaltmak için uygun kontrol 

aĢamaları takip edilir. 

3.4.9 AĢama 9:Hizmet Tüketimi 

Hem müĢterilere bir hizmet sunulduğunda hem de üretim yapıldığında sürekli olarak 

bakımlara ihtiyaç duyulacaktır. Altı Sigma performans seviyelerini sağlamak için 

zorunlu destekler ve bu desteklerin nasıl sağlandığı çok önemlidir. Hizmet tüketimin 
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yaĢam döngüsünün kavranması ve desteklenmesi altyapı ve prosedürlerin 

planlanması için büyük önem arz eder.  

3.4.10 AĢama 10: YokoluĢ 

En sonunda oluĢan yeni teknolojiler ve metodlardan dolayı tüm ürünler ve hizmetler 

kullanılamaz hale gelir. Pazar payını sabit tutmak için dinamik müĢteri 

davranıĢlarının anlaĢılarak sürekli geliĢim Ģarttır.  Fakat müĢteriler, hizmet veya 

süreç ile ilgili aynı bağımlılığa sahip olmadıkları için ilgili hizmet veya süreci bir 

anda yok etmek de mümkün değildir. 
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4. SÜREÇ VE SÜREÇ YÖNETĠMĠ KAVRAMLARI 

4.1 Süreç YaklaĢımı 

“Süreç” kavramını daha iyi tanımlayabilmek için öncelikle “sistem ve dönüĢüm” 

ifadelerini  açıklamamız da fayda vardır.  

“Sistem”, fiziksel veya fiziksel olmayan kendi aralarında iliĢkili ve etkileĢen, bir 

veya daha çok amaca yönelik öğeler kümesi olarak ifade edilmektedir. Burada öğe; 

sistemi oluĢturan parçaları, iliĢki; bu öğeler arasındaki akıĢ ve etkileĢimi, amaç ise 

sistemin oluĢum nedenini ve karĢıladığı gereksinimi ifade etmektedir. “DönüĢüm” 

ise, sistemlerdeki girdileri kullanıp bunlar üzerinde çeĢitli iĢlemler yapararak,  

çıktıların elde edilmesi olarak tanımlanmaktadır. DönüĢümün, sistemin amacına 

yönelik olarak gerçekleĢmesi beklenir [17]. 

Bu tanımlarla birlikte, “süreç” kavramının sözlüksel anlamını inceleyecek olursak, 

“süreç; ilerlemesi süren bir Ģey, belirli bir sonuca götüren kademeli değiĢim, belirli bir 

sona doğru ilerleyen faaliyetler ve iĢlemler dizisi” olarak tanımlanmaktadır [18]. 

“Süreç” kavramı farklı Ģekillerde tanımlanabilse de temelde, “süreç; girdileri, katma 

değer yaratarak çıktılara dönüĢtüren faaliyetler kümesi” olarak özetlenebilir. Ancak 

farklı kaynaklarda aĢağıda belirtilen tanımlamalar da “süreç” kavramının açıklanması 

için kullanılmaktadır [19]. 

 Süreç; bir girdiyle baĢlayan (iç veya dıĢ müĢteriden gelen bir talep, bilgi veya 

hammadde) ve bu girdiye katma değer katılarak belirli bir çıktı üreten birbiriyle 

bağlantılı etkinlikler dizisidir. 

 Süreç; belirli bir girdiyi, müĢterileri için belirli bir dizi faydalı çıktıya 

dönüĢtüren; tanımlanabilen, sınırları konulabilen, tekrarlanabilen, ölçülebilen, 

mutlaka bir sorumlusu olan, fonksiyonlar arası ve birbirine bağlı değer yaratan 

faaliyet dizinidir. 

 Süreç; iĢletmenin ürün veya hizmetini yaratan mantıksal iĢ toplamıdır. 
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 Süreç; en yalın açıklamasıyla, bir iĢletmenin müĢterileri için “ne yaptığı”dır. 

Gün geçtikçe her alanda rekabetin çok yoğun hissedildiği küreselleĢen dünyamızda, 

müĢteri memnuniyetini sağlamanın ve sadık müĢteriler yaratmanın önemi herkes 

tarafından daha fazla anlaĢılmaktadır. Yukarıda birkaç örnekle açıklanmaya çalıĢılan 

ifadelerden de anlaĢılacağı üzere, müĢteriye sunulan her mal veya hizmet bir sürecin 

çıktısı olduğuna göre, bu ürün veya hizmeti müĢteri istek ve beklentilerine uygun ve 

olabilecek en az maliyetle yaratabilmek için, süreci incelemek gerekmektedir.  

II. Dünya SavaĢı sonrasında Japonya’da “sürekli iyileĢtirme (kazien)” kavramıyla 

baĢlayan ve hem dünyada hem de Türkiye’de giderek yaygınlaĢan kalite 

çalıĢmalarının temelinde bugün, “süreç” mantığı yatmaktadır [20]. 

Bir iĢletmenin, süreç yönetimine baĢlaması ve sürekli iyileĢtirme çalıĢmalarını 

devam ettirmesi için ISO 9001:2000, Toplam Kalite veya MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi 

(CRM) çalıĢmaları içinde olması gerekmektedir. Bunun temel nedeni ise, bu hedefe 

ulaĢmak için bir dizi iyileĢtirmeyi, Toplam Kalite Yönetimi’nde olduğu gibi, 

iĢletmede genel müdür ve üst yönetimin kararlılığı ve kaynak ayırımı ilkelerini 

benimsemenin gerekliliğidir. 

Ayrıca süreç odaklılık yaklaĢımında, iĢletme içinde bir kültür değiĢimi 

gerçekleĢebilmekte ve iĢler o zamana kadar olduğundan biraz veya çok daha farklı 

Ģekillerde yapılmaya baĢlanabilmektedir. Süreç odaklılık yaklaĢımı ile iĢletmede 

yapılan iĢler incelendiğinde izlenecek adımlar aĢağıdaki gibi özetlenebilir: 

 Süreçlere atanmıĢ “sahip”ler (süreç sahibi); sorumlu oldukları süreci denetim 

altında tutabilmek için sürekli izlemeli, hedeften sapma veya aksaklıklar ortaya 

çıktığında veya müĢteri beklentileri değiĢtiğinde, “iyileĢtirme ekipleri” kurarak 

iyileĢtirme çalıĢmalarını baĢlatmalıdırlar. 

 ĠyileĢtirme ekiplerini, her zaman süreç sahibinin farkedip oluĢturması Ģart 

değildir. ÇalıĢanlar bir sorun fark ettiklerinde veya mevcut iĢleyiĢ kapsamında 

değiĢtirilmesinin daha verimli olacağı bir adım saptadıklarında veya iĢlemi 

düzeltmek üzere gönüllü olarak birkaç kiĢi bir araya geldiğinde, sürekli 

geliĢtirme ve iyileĢtirme çalıĢmalarına baĢlayabilirler. Bu tarz giriĢimleri 

iĢletmenin geneline yayılabilecek ve özendirecek sistem ve araçların 

oluĢturulması iĢletme için çok önemlidir ve çok faydalı sonuçlar doğurmaktadır. 

Örneğin; Toplam Kalite ve/veya Süreç Yönetimi için tüm çalıĢanların katılımının 
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sağlanabilmesi amacıyla bir “öneri sistemi”nin kurulması, öneri sayısının 

performans değerlendirmesinde de dikkate alınması tüm iĢletme genelinde 

yaygınlaĢmayı teĢvik edici unsurları oluĢturacaktır.  

 ÇalıĢanların, sürecin hızlı iĢleyebilmesi için “yetkilendirilmiĢ olmaları” ve bu 

konular üzerine iyi düzeyde bilgilendirilmeleri önemlidir. Bunun için iĢletme 

genelinde, örnek soru-cevap metinleri hazırlanabilir. Örneğin, müĢteriden gelen 

bir telefon çağrısı esnasında, müĢteri talebine, çağrıyı alan kiĢi tarafından baĢka 

birine yönlendirme yapmadan mümkün olan en iyi Ģekilde ve ilk elden hızlı yanıt 

verebilmek, hem müĢterinin bekleme süresini kısaltmakta, hem de müĢteri 

memnuniyetini arttırmaktadır.  

 Süreç performansını izlemek için “ölçümleme sistemi”nin oluĢturulması 

gerekmektedir. Çünkü bu sayede kaydedilecek ilerlemeler tespit edilebilmekte ve 

ölçümlerdeki sapmalar incelenerek farklı ve yeni çözüm metodları 

yaratılabilmektedir.  

ĠĢletme bünyesindeki süreçler, “üretim” ve “iĢ” süreçleri olmak üzere iki sınıfta 

değerlendirilebilmektedir. “Üretim süreci”; dıĢ müĢteriye sunulacak ürünü fiziksel 

olarak üreten faaliyetlerdir. “ĠĢ süreci” ise; kuruluĢun kaynaklarını kullanarak, 

kuruluĢun amaçlarıyla ilgili sonuçların alınması için izlenen, birbiriyle alakalı 

(mantıksal olarak sıraya dizilmiĢ) iĢlemler grubudur [21]. 

Bu gruplandırma dıĢında, süreçler, “stratejik ve stratejik olmayan süreçler” olarak da 

kategorilendirilebilmektedir. “Stratejik süreçler”, iĢletmenin hedefleri, amaçları, 

pozisyonu ve belirlenmiĢ stratejileri açısından büyük önem taĢıyan süreçlerdir ki, 

bunlar iĢletmenin kendini nasıl tanımladığına bağlıdır. “Stratejik olmayan süreçler” 

ise bu kritik süreçler dıĢında kalan, daha esneklik gösterebilen kozmetik süreçlerdir. 

“Stratejik Süreçler”, örgütlerin amaçları doğrultusunda ilerlerken değiĢimle baĢ 

etmek için ne yönde hareket edilebileceğini belirler. “Süreç Yönetimi” ise stratejik 

süreçlerle belirlenen yön doğrultusunda nasıl ilerleneceği, stratejinin nasıl hayata 

geçirileceği sorularının cevaplanması ihtiyacı ile ortaya çıkmaktadır. Bu soruların her 

ikisinin de cevapları yine süreçlerdedir.  

MüĢteriye değer katan faaliyetler, müĢteri için önemli olanlardır ki; bunlar, 

müĢterinin ihtiyaç duyduğu, istediği, para ödemeye gönüllü olduğu ürün veya 

hizmetlerdir. MüĢteri iliĢkileri yönetimi, araĢtırma - geliĢtirme, lojistik yönetimi, 
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tedarik zinciri yönetimi değer yaratan faaliyetlere örnek olarak verilebilir. Değer 

katmayan faaliyetler ise iĢletme içinde günlük iĢler, evraklar ile fonksiyonel 

departmanlar arasında ilerleyen kopyalama, onaylama, doldurma, hazırlama, kontrol 

etme gibi faaliyetlerdir.  

4.2 Süreç Özellikleri 

Süreçlerin oluĢturulduğu farklı kullanım alanlarına rağmen, yapısındaki özellikleri 

yedi temel baĢlık altında toplayabiliriz. Bu özellikleri inceleyecek olursak [22];  

1. Tanımlanabilirlik : Sürecin temel unsurlarının ve buna bağlı süreç 

hiyerarĢisinin belirlenebilmesi özelliğidir. 

2. Tekrarlanabilirlik : Bir sürecin defalarca aynı Ģekilde iĢlemesi özelliğidir. 

Bazı durumlarda tekrarlanabilen bir döngü standartlaĢtırabilir. 

3. Ölçülebilirlik : Sürecin performans ölçüt göstergeleri ile izlenebilme 

özelliğidir. Aksi takdirde ölçülemeyen birĢey kontrol edilemez. 

4. Kontrol edilebilirlik : Süreç sorumlularının sürecin performansı hakkında her 

zaman için bilgi sahibi olabilmesi ve gerektiğinde düzeltici faaliyetleri yerine 

getirilebilmesi özelliğidir. 

5. Arayüz yönetimi : Faaliyetlerin süreç olarak adlandırılabilmesi için bir 

geliĢimi ifade etmesi gerekmektedir, bir noktada baĢlayıp bitmez. Süreci 

oluĢturan adımlar arasındaki iliĢkileri tanımlaması esasına dayanır.  

6. Katma değer katmanları : Sürecin çıktılarının kalitesi ve çıktıyı kullanan 

müĢterinin tatmini üzerine olumlu etki yaratabilme özelliğidir. 

7. Geri besleme kontrolü : Süreç sonucunda ortaya çıkan bilgilerin sürece tekrar 

veri olarak girmesi "geri dönüĢüm" olarak adlandırılır. Geri dönüĢüm kontrolü 

sürecin kontrolden çıkmasını engeller. 

4.3 Süreç Unsurları 

Sürecin temel unsurlarını; girdi, girdiyi sağlayan tedarikçi, çıktı, çıktıları kullanan 

müĢteri, süreç performans ölçütleri, müĢteri ihtiyaç ve beklentileri, süreç aktiviteleri 

oluĢturmaktadır.  Bu kavramları aĢağıdaki baĢlıklarla inceleyebiliriz [18]: 

1. Girdiler : Süreci harekete geçiren, sürecin dıĢ çevresinden katılan ve 

dönüĢümün yaratılmasında kullanılan unsurlardır. Sermaye, iĢgücü, malzeme, 

makine ve ekipman süreç girdileridir.  
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2. Çıktılar : Girdilerin süreç içinde müĢterinin ihtiyaç ve beklentilerini 

karĢılayacak Ģekilde katma değer yaratmasını sağlayan dönüĢümün sonucudur.  

3. Tedarikçiler : Sürecin girdilerinin bir veya birkaçını temin eden kiĢi veya 

kuruluĢlardır. Tedarikçiler organizasyon içinden veya dıĢından olabilir ve 

sağlayıcılar olarak ifade edilebilir. 

4. MüĢteriler : Sürecin çıktılarını kullanan ve fayda sağlayan organizasyon 

içinden veya dıĢından kiĢi veya kuruluĢlardır. 

5. Süreç performansının ölçütleri : Sürecin müĢterinin ihtiyaç ve beklentilerini 

karĢılama derecesini ölçmeye yarayan göstergelerdir. Örneğin; hurda oranı, 

yeniden iĢleme zamanı, cevap verme süresi, hatasız teslim edilen parça 

sayısı...vb. Süreç performansını belirlerken gösterge ve oranlardan yararlanılır. 

MüĢteri ihtiyaçlarını kontrol ederken de aynı göstergeler ve oranlar kullanılırsa 

büyük fayda sağlanır. 

6. MüĢteri ihtiyaç ve beklentileri : MüĢterilerin zaman içinde değiĢen ve geliĢen 

ihtiyaç ve beklentilerinin neler olduğunun anlaĢılması ve öğrenilmesi, ürün 

veya hizmetin müĢteriyi tatmin edecek Ģekilde geliĢtirilebilmesi için önemlidir. 

Bu sayede geri besleme kontrolü sağlanmıĢ olur. 

7. Süreç Aktiviteleri (DönüĢüm) : Süreç aktiviteleri, girdilerin çıktılara 

“dönüĢüm” eylemidir. DönüĢüm sonucunda girdilerden daha farklı, daha 

değerli çıktılar elde edilir. Genel olarak dört çeĢit dönüĢümden bahsedebiliriz: 

a) Fiziksel DönüĢüm : Hammaddenin veya yarı mamulün gerekli bilgileri 

kullanarak daha değerli mamüllere dönüĢmesidir. Fiziksel dönüĢüm bir 

durum değiĢikliği olarak da düĢünülebilir.  

b) Konumsal DönüĢüm : Bir malzemenin veya herhangi bir nesnenin bir 

yerden baĢka bir yere taĢınması ve depolanması sonucunda yer değiĢtirmesi 

anlamına gelmektedir.  

c) Değersel DönüĢüm : Girdinin süreç sonucunda değerinde bir değiĢiklik 

olması durumudur. Örneğin bankacılık, sigortacılık değersel dönüĢüm 

sağlayan süreçlerdir.  

d) Bilgisel DönüĢüm : Verilerin azaltılması, çoğaltılması, birleĢtirilmesi, 

değiĢtirilmesi yoluyla daha anlamlı çıktılar üretilir. Eğitim süreci bilgisel 

dönüĢüm için uygundur. 
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4.4 Süreç HiyerarĢisi  

Süreçler, küçük ve basit olabileceği gibi geniĢ kapsamlı ve karmaĢık da olabilirler. 

Süreç, bir fonksiyonun içinde baĢlayıp bitebileceği gibi, ürün ve hizmet yaratan tüm 

zinciri kapsayabilir. Bu sebeple, bir organizasyondaki süreçler en üstten en alta doğru 

bileĢenlerine ayrılarak hiyerarĢik olarak sıralanmalıdır [21]. 

4.4.1 Temel Süreçler  

Temel (Ana) süreçler, içinde bulunulan endüstriyel sektör ve iĢ alanında, rekabette 

üstünlük ve baĢarı sağlanabilmesi için kritik nitelikte olan süreçlerdir. Bu süreçler, 

her durumda fonksiyonlar arası ve/veya Ģirketler arası bir konuma sahiptir ve birden 

fazla bölüm (departman/fonksiyon) içerebilmektedir. ĠĢ sonuçlarına direk etkileri 

vardır ve stratejik öneme sahiptirler. ĠĢletme için pazarda oluĢan bir ihtiyaç ile baĢlar, 

ihtiyacın giderilmesi ve müĢterinin elde ettiği çıktıdan aldığı tatmin ile son bulur. Bir 

organizasyonda genel olarak 8-12 temel süreç bulunabilir.   

4.4.2 Süreçler  

Temel süreçler, genellikle dıĢ müĢteride baĢlayıp dıĢ müĢteride biten, karĢılıklı, 

birbirleriyle ilintili ve etkileĢimli belli baĢlı “süreçler”den meydana gelir. Süreçler, 

bireysel ve fonksiyonlar arası olabileceği gibi bir ana sürece bağlı birkaç süreç de 

bulunabilir. 

4.4.3 Alt Süreçler  

Özellikle büyük organizasyonlarda; süreçler genellikle Ģirket içinde baĢlayıp biten, 

iki veya daha fazla fonksiyonu kapsayan ve önemli çıktılara sahip “alt süreçler”i 

içerir. Süreçlerin içinde de bölümlenmiĢ faaliyetlerle alt süreçler bulunabilir. 

4.4.4 Detay Süreçler  

Alt süreçler altında, bir fonksiyon içinde baĢlayıp biten küçük ve basit süreçleri, bir 

veya birden fazla kiĢi tarafından gerçekleĢtirilen görevleri ve görevlerin yerine 

getirilmesi için gerekli faaliyetleri içermektedir. 

Her iĢletmede, temel sürecin altında, belirtilen tüm hiyerarĢik yapının bulunması 

zorunluluğu yoktur. Süreçler fonksiyonel iĢlerin detaylandırılması ve planlanıp takip 

edilmesi için en uygun seviyede bölümlenebilir.  
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Tüm yapıyı içeren bir örnek  ġekil 4.1’de gösterilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.1: Süreç HiyerarĢisi 

4.5 Süreç Yönetimi‟nin Amacı 

“Süreç Yönetimi”, süreçlerin bugün nasıl çalıĢtığını anlamak ve iyileĢtirebilmek için  

organizasyonun tüm süreçlerinin belirlenmesi, tanımlanması, belgelenmesi, 

sorumlusunun atanması, düzenli olarak süreç performans göstergelerin izlenerek 

değerlendirilmesi ve gerektiğinde küçük iyileĢtirmelerin ya da sil baĢtan, kökten 

tasarımların gerçekleĢtirilmesidir. 

Bir baĢka ifade ile, “Süreç Yönetimi; müĢteri ihtiyaçları ve taleplerine dayanarak 

anahtar süreçlerin değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve buna bağlı performansın 

artırılması için yeni süreç tasarımını içeren sürekli geliĢimi öngeren bir metodolojidir”  

[23]. 

“Süreç Yönetimi”nin hedefi; genellikle yeni bilgi ve kaynakları kullanarak veya 

önceden var olan kaynakları farklı bir Ģekilde değerlendirerek, bir organizasyonun 

daha etkin, daha verimli, daha uyumlu, daha yüksek kapasitede ve daha kısa sürede 

faaliyet göstermesini sağlamaktır.  

Süreçlerin baĢarılı bir Ģekilde yönetilebilmesi ve iyileĢtirebilmesi için kuruluĢ içinde 

tüm süreçlerin tanımlı olması gerekir. Bunun anlamı; “sürecin, sahibinin belirli, akıĢ 

diyagramının mevcut, sınırlarının belli, diğer süreçlerle iliĢkileri belirlenmiĢ, ölçüt 
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setinin oluĢturulmuĢ, ölçme sisteminin tanımlanmıĢ olması” demektir. Sürecin 

performansını ölçebilmek için  oluĢturulan ölçütler ise; hataları, çevrim zamanını, iç 

ve dıĢ müĢteri memnuniyetini içeren ve kararlılığı olumlu etkileyebilen değerler 

olmalıdır.  

Süreç Yönetimi’ni uygulamaya geçirmekte takip edilecek aĢamaları ise aĢağıda 

belirtildiği gibi sıralayabiliriz [20]: 

 Süreçlerin tanımlanması 

 Süreç sahiplerinin ve sorumlularının belirlenmesi 

 Süreç öğelerinin (girdi, çıktı, müĢteri ve tedarikçi) tespiti 

 Süreç haritalarının çizilmesi 

 Süreç ölçüt ve göstergelerinin tespiti / güncellenmesi 

 Süreçlerin hedeflerinin tespiti / güncellenmesi 

 Kritik süreçlerin tespiti 

 Süreçlerin analizi ve geliĢtirilmesi 

4.6 Süreç Yönetimi‟nin Getirileri 

Süreç Yönetimi, müĢteriye odaklanmayı sağlar. Organizasyonlar dikey olarak 

oluĢturulmuĢ hiyerarĢik yapılardır. Süreçler ise genellikle birden fazla departmandan 

kiĢilerin katılımıyla çalıĢan yatay bir oluĢumdur. Sadece bir departman içinde 

baĢlayıp biten süreçler de olabildiği gibi, süreçler, özellikle firmanın ana süreçleri, 

fonksiyonlar arasıdır. Dikey organizasyonlar üzerinde baĢı, sonu, adımları, 

departmandan departmana geçiĢleri net olarak tarif ve dokümante edilmemiĢ yatay 

süreçler çalıĢtığında ve süreçte yer alan her bir departman sadece kendi yaptığı 

kısımdan sorumlu olduğu; yani sürecin tümünü izleyen, gözleyen, denetleyen birinin 

(süreç sahibi) olmadığı durumlarda, süreçlerde aksamalar olması son derece doğaldır 

ve olmaktadır. Ve çoğu kez asıl önemli olanın müĢteriye hizmet olduğu gözden 

kaçırılır. Bunlar ise, müĢteri memnuniyetsizliği yaratır. Bu da giderek azalan gelir, 

kar ve pazar payıdır. Süreçlerin iyi yönetilmesi bu aksamaları engeller. Çünkü amaç, 

süreçlerin etkili (beklentiyi karĢılayan, doğru) ve verimli (maliyeti düĢük) 
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çalıĢmasını sağlamaktır. Böylelikle katma değer oluĢturmayan adımlar ortadan 

kaldırılır. 

Ayrıca, süreç bazında çalıĢma, çalıĢanların fikir ve önerilerine gereksinim 

duyduğundan, çalıĢanlar fikir ve önerilerine değer verilmesi nedeniyle daha motive 

çalıĢırlar ve iĢlerini benimserler. Bu yönetim tarzı, geleneksel “Taylor Yönetim 

Modelinde” olduğu gibi bir aksama olduğunda kiĢileri sorumlu tutmamaktadır. Bu 

yaklaĢıma göre, aksaklıkların (gecikme, hata, vb) nedeni süreçler veya sistemlerdir.  

ġirketin iĢ yapıĢ biçimleri fonksiyonel olarak hiyerarĢi yapısına göre değil, süreçlerin 

akıĢına göre düzenleyen yeni ve bu sebeple gereksiz beklemeleri engelleyen bir 

yönetim Ģeklidir. Ġnsana önem veren bu yönetim biçiminde kiĢiler gerekli eğitimleri 

alarak kendilerini geliĢtirme veya becerilerine daha uygun görevlere gelme olanağına 

sahiptirler. Bunlar, Ģirkete bağlılığı artıran unsurlardır [20]. 

Bu temel faydaların yanı sıra Süreç Yönetimi uygulanan iĢletmelerde;  

 açıkca tanımlanmıĢ beklenti ve hedefler,  

 basitleĢtirilmiĢ prosedürler,  

 açık ve net iĢ tanımları,  

 bireysel otoritenin artması,  

 beceri geliĢimi, 

 azalan maliyetler,  

 kaynakların daha doğru kullanımı  

gibi kriterlerde de büyük kazançlar getirmekte, iĢletmenin karlılığının ve 

verimliliğinin artmasına da önemli katkılar sağladığı gözlemlenebilmektedir. 

Bunun yanında tüm bu iyileĢtirme faaliyetlerinin Ģirket genelinde yanlıĢ 

anlaĢılmaması için de büyük özen gösterilmelidir. Çünkü, süreçlerde iyileĢtirme 

yapılırken bu durumun, “Ģirketin eleman azaltmaya gittiği” yolunda bir endiĢeye yol 

açmaması ve iyileĢtirme çalıĢmalarına katılımlarda isteksizlik oluĢturmaması için, en 

baĢta çalıĢanlara ne yapılmak istendiğinin tam olarak, açık ve net bir ifadeyle 

anlatılması gerekmektedir. 

Ayrıca unutulmamalıdır ki; “süreç yönetimi” bir kerede yapılıp bitirilecek bir proje 

değildir. Yukarıda da bahsedildiği gibi, sürekli iyileĢtirmenin, süreç yönetiminin 
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ayrılmaz bir parçası olduğu ve bu nedenle, iĢletme içinde süreçlerde iyileĢtirme 

düĢünülüyorsa bunun tek seferlik bir çalıĢma olmadığı, iĢletmedeki herkesin 

katılımıyla gerçekleĢebileceği ve devamlılık arz eden bir çalıĢma olduğu geliĢimin 

her aĢamasında vurgulanmalıdır. Çünkü süreç yönetimi, tek baĢına bireysel faaliyet 

olmadığı gibi tek bir fonksiyonunun çalıĢması da değildir. 
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5. SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME YÖNTEMLERĠ 

5.1 Süreç ĠyileĢtirme Adımları 

Süreçlerin baĢarılı bir Ģekilde yönetilebilmesi ve iyileĢtirilmesi için bir dizi 

faaliyetleri içeren “süreç yönetimi” modeli oluĢturulmalıdır. Bu modeli oluĢturan 

faaliyetler ġekil 5.1’deki akıĢ Ģemasında gösterilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.1 : Süreçlerin Sürekli ĠyileĢtirilmesi (ISO 9001:2000-4.1 F) [24] 

Tüm bu adımların temelinde dikkat edilecek husus, yönetim ekibi tarafından amaca 

yönelik iĢlerin hızla geliĢimini sağlayacak süreçlerle yönetim anlayıĢının ve esnek 

yapının benimsenmesidir. 

5.2 Süreçlerin Tanımlanması ve Kritik Süreçlerin Tespiti 

Bir sürecin geliĢtirilmesi isteniyorsa öncelikle mevcut sürecin tanımlanması gerekir. 

Dökümante edilen süreçler sayesinde “süreç iyileĢtirme takımı”nın tüm sürecin 

içeriğini anlaması, faaliyetlerin sonuçlarını görmesi kolaylaĢır. Sürecin eğilimi ile 

sınırlar belirlenmiĢ olur. 
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Ayrıca, tanımlanan süreçler arasında da süreç hiyerarĢisinin belirlenmesi ile “kritik 

sürecin” de tespiti gerekmektedir. Çünkü bir iĢletmede birçok süreç yer alabilmekte 

ve bu süreçlerin hepsi de aynı öneme sahip olmamaktadır. Bunların içerisinde 

“önemli” olanların; katma değer, karlılık, marjinal maliyet ve duyarlılık analizleri 

dikkate alınarak tespit edilmesi gerekmektedir. Bu sayede de “kritik süreç”ten 

hareketle daha spesifik problemlere hızla ulaĢılabilir, geliĢtirilen çözümlerin sonuca 

olan etkileri de daha kolay gözlemlenebilir. 

5.3 Süreç Sahiplerinin ve Sorumluluklarının Belirlenmesi 

Süreç yönetiminin, ilk adımı süreç sahibinin belirlenmesidir. Süreç sahibi bir dizi 

faaliyetlerin sorumluluğunu üstlenir. Biraz daha açık ifade etmek gerekirse süreç 

sahibi, sürecin izlenilirliğinden ve performansından sorumlu, yapma, denetleme, 

değiĢtirme yetkisine sahip kiĢidir. Süreç sahibi, fonksiyonlardaki değiĢikliklerin 

uygulayıcısıdır. Süreç sahibi, sürecin organizasyondaki sesidir. 

Süreç sahibi, kendi sorumluluğuna verilen süreci inceledikten sonra bu süreç 

üzerinde süreç yönetimi uygulaması yapacak olan ekibi belirler. Süreç yönetimi 

projesinin baĢarıya ulaĢmasının en temel kriterlerinden biri ise “süreç takımı”dır. 

Sürecin üstünlüğü, karmaĢıklığı, fonksiyonel görevlerin fazlalığı, organizasyon 

kültürünün değiĢime olan etkisi gibi faktörler proje takımının niteliğini, kimlerden ve 

kaç kiĢiden oluĢması gerektiğini belirlemek için önemlidir. Bir veya iki departmanı 

içeren, düĢük seviyedeki bir süreç için üç veya dört kiĢiden oluĢan bir takım yeterli 

olabilir. Eğer proje büyük ve süreç değiĢiklikleri oldukça karmaĢık ve zor ise, bu 

proje birden fazla takım arasında bölüĢtürülebilir.  

Ayrıca, seçilen süreç sahibi ve belirlenen süreç takımına üst yönetim tarafından 

yeterli destek de verilmelidir. Üst yönetim, takıma kendini kanıtlayabilmesi için 

fırsatlar vermeli ve takımda iĢi sahiplenme hissi yaratmalıdır. Bu da yönetimin, 

takımın süreç üzerinde söz sahibi olmasını sağlaması ile mümkündür.  

Süreç geliĢtirme ve süreç yönetimindeki rolleri ve sorumluluklarını Tablo 5.1’deki 

gibi özetleyebiliriz.  
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Tablo 5.1 : Süreç Yönetiminde Roller ve Sorumluluklar [25] 

Roller  Süreç Yönetimi‟nde Sorumluluklar 

Üst 

Yönetim  

1. Süreç sahiplerini atar. 

2. Kalıcı süreç ekiplerini belirler.  

3. Süreç ekibinin ölçümlerini izler ve ekibe geri bildirim verir.  

4. Süreç sahiplerinden gelen problemleri çözüme kavuĢturur. 

5. Süreç performansını gözden geçirir. 

6. Süreç iyileĢtirmelerini ödüllendirir. 

7. Stratejik değiĢiklikler için akıĢ diyagramları kullanır.  

8. Bölümler arası kopuklukları giderir. 

Süreç 

Sahibi 

1. Sürecin üst düzey lideri ve savunucusudur. 

2. Sürecin uygun kaynaklara sahip olmasını sağlar. 

3. Bölümler arası tartıĢmaları çözümler. 

4. Süreç performansını izler ve üst yönetime raporlar. 

5. Süreç iyileĢtirmelerin uygulanmasını takip eder. 

6. Süreci değerlendirir. 

Süreç 

Ekibi 

1. Süreç iyileĢtirmelerini analiz eder ve iyileĢtirir. 

2. DeğiĢiklikleri yapar veya önerir. 

3. Bölümler arası konuları süreç sahibine iletir.  

4. Süreç iyileĢtirmelerini uygular. 

5. Süreç performansını izler ve problemleri giderir.  

6. Ölçümlerdeki geliĢmeleri izler ve öneriler getirir. 

5.4 Süreç Haritalarının Çizilmesi   

Süreç haritası bir süreçte gerçekleĢtirilen iĢlerin ve iĢ akıĢlarının kolayca 

anlaĢılmasını sağlar, katılımcılar arasındaki iliĢkileri grafiksel olarak ifade eder. Bu 

grafiksel gösterimle amaç; süreci oluĢturan iĢlem ve eylemler arasındaki iliĢkileri, 

farklılıkların daha net olarak anlaĢılmasını, hangi aktivitelerin çıktıya artı değer 

kattığının görülmesini ve değiĢmesi gerekli süreçlerin belirlenmesini sağlamaktır.  

Ayrıca, süreç kapsamında kaliteyi düĢüren ya da süreci yavaĢlatan dar boğazların ve 

problemlerin açıkça görülmesine ve önlem alınarak iyileĢtirilmesine yardımcı 

olmaktadır. 
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5.5 Süreç Ölçüt ve Göstergelerinin Tespiti / Güncellenmesi   

Süreç içi kontroller çoğunlukla örnek ölçümleri kapsar. Böylece belirli bir olay ya da 

problemin ne kadar sık tekrarlandığı hakkında veriler toplanmıĢ olur. Ayrıca veri 

toplama periyodunun belirlenmesi de gerekir. Ölçümlere sadece kusur ve hata 

oranlarını belirlemek için ihtiyaç duyulmaz. Aynı zamanda ölçümler çıktının 

ihtiyaçlara cevap verme derecesinin öğrenilmesi için de gereklidir.  

ĠĢ süreçlerinde kullanılan ölçüm çeĢitleri 5 ana kategoride incelenmektedir [26]. 

5.5.1 Uygunluk Ölçümü   

Ürünün veya hizmetin spesifikasyonları ve ihtiyaçları karĢılayıp karĢılanmadığının 

ölçümüdür. Bu ölçümler müĢteri gereksinimlerini direkt veya dolaylı olarak 

etkilemektedir. Hata oranları, bu hataların ekonomik ve iĢe olan etkileri dikkate 

alınarak sıfır ile düĢük bir yüzde değer arasında değiĢmektedir.  

5.5.2 Tepki Zamanının Ölçümü   

Tepki zamanı, talebin gelmesinden hizmetin verilmesine kadar geçen süreyi 

içermektedir. Tepki zamanı; günümüzde iĢletmelerin değiĢen müĢteri taleplerini 

karĢılamaları, rakiplerle mücadele etmeleri, pazar payı kazanmaları ve farklılık 

yaratmaları için büyük önem taĢımaktadır.  

5.5.3 Hizmet Düzeyinin Ölçümü   

Hizmet düzeyi, kullanıcıya sunulan hizmet ve kolaylık derecesidir.  

5.5.4 Tekrarlılığın Ölçümü   

Tekrarlanan olayların veya faaliyetlerin gerçekleĢme frekansını içermektedir. 

Tekrarlı iĢler genelde katma değer katmayan faaliyetlerden oluĢmaktadır. Bu 

ölçümler yapılarak bir süreçte yer alan faaliyetlerdeki katma değer yaratmayan 

faaliyetlerin oranı belirlenir ve bu faaliyetleri azaltabilmek için önemler alınır. 

5.5.5 Maliyet Ölçümü   

ĠĢ performansının belirlenmesinde genelde önemli bir ölçüt oluĢturmaktadır. Kalite 

maliyetlerini, hata ve uygunsuzluk maliyetlerini, kontrol maliyetlerini ve önleme 

maliyetlerini içermektedir. Kalite maliyetleri, iyileĢtirme gereken alanların 
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belirlenmesi açısından önemlidir ve genelde direkt iĢçilik, malzeme ve endirekt 

iĢçilik maliyetlerinin karĢılaĢtırılması ile bulunur. Uygunsuzluklardan ve 

düzeltmelerden kaynaklanan maliyetler bu ölçümün temel unsurlarıdır.  

5.6 Süreç Analiz Yöntemleri 

Süreç Analizi, süreç ekibinin süreci gerçek düzeni içinde anlamasına ve dökümante 

etmesine yardımcı olur. “Süreç Analizi”, bir süreçteki aktivitelerin ve görevlerin 

departman veya iĢ grubu bazında sistematik bir Ģekilde tanımlanması iĢlemidir. Süreç 

Analiz sonuçları ile riskler, değiĢimin etkileri ve dönüĢüm sırasında 

karĢılaĢılabilecek zorluklar belirlenerek sebepleri tespit edilebilir.  

Süreçlerin sistematik bir yapıyla analiz yöntemleri aĢağıda belirtilmiĢtir [25,26,27]. 

5.6.1 Kıyaslama 

Kıyaslama, dünyada mevcut en iyi uygulamaların araĢtırılması, bulunması, 

anlaĢılması ve sürekli iyileĢtirme amacı ile iĢletmeye uyarlanması sürecidir. 

Kıyaslamanın amacı; iĢletmenin sektördeki yerini daha iyi anlamak; stratejik 

hedefleri geliĢtirmek, gerçekleĢtirmek; gerçekçi, yapılabilir hedeflere ulaĢmak; 

mükemmellik çalıĢmaları ile sektöründe en iyi olmaktır.   

Nasıl uygulanır ? 

1. Bilgi paylaĢımı sınırlarını (yasallık, gizlilik, kullanım, üçüncü taraf) belirleyin,  

2. KuruluĢun kendi süreçlerini tanımlayın,    

3. KuruluĢ içinde kıyaslama sürecinin iĢleyiĢini belirleyin,  

4. Sektördeki doğru kıyaslama ortaklarını tespit edin,  

5. Kazan-kazan stratejisiyle yöntemler geliĢtirin. 

5.6.2 Beyin Fırtınası 

Beyin Fırtınası, belli bir konuda çok sayıda yaratıcı ve verimli fikir yaratmak için 

kullanılan genel bir yöntemdir. Kullanılan grafikleme teknikleri kullanıcının 

dikkatini problemin gerçekten önemli boyutlarına  çekmeyi sağlar, beyin fırtınasında 

problemin çözümünü tüm boyutları ile ve farklı yaklaĢımlarla geniĢ biçimde 

düĢünmek önemlidir. Beyin fırtınasının en önemli özelliği katılımcıların her türlü 

fikirlerini, herhangi bir endiĢe olmaksızın söyleyebildiği, bir çeĢit fikir jimnastiği 
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ortamı olmasıdır. Bu sayede, yapılan toplantıda her türlü fikir, düĢünce veya yöntem 

konuĢularak diğer katılımcılara ilham verebilmekte ve takım çalıĢması için ortam 

yaratılabilmektedir.  

Beyin fırtınası iki Ģekilde gerçekleĢtirilebilir; gruptaki her kiĢi kendi sırası geldiğinde 

ya da grup üyeleri akıllarına geldiğinde fikirlerini sıra takip etmeden söyleyebilir.   

Nasıl uygulanır ? 

1. Beyin fırtınası yapılacak konu hakkında herkes hem fikir olsun,  

2. Konuyu tahtaya yazın, 

3. Her fikri tahtaya veya bir çizelgeye yazın, 

4. Asla fikirleri eleĢtirmeyin, 

5. Yazılanları yorumlamadan söyleyenin kelimeleri ile  yazın,   

6. Fikir çıkmayıncaya kadar birkaç tur döndürün, 

7. Turlar bitince fikirlerin anlaĢılması için tartıĢın. 

5.6.3 AkıĢ Diyagramı 

Bir sistemin akıĢ diyagramı, süreci oluĢturan iĢlemler dizisinin grafiksel bir özetidir.  

AkıĢ diyagramları, görevin tamamlanması için gereken adımların grafiksel gösterimi 

sayesinde, sürecin daha iyi ve objektif bakıĢ açısıyla anlaĢılmasını sağlar. 

AkıĢ Diyagramı, süreçteki iĢlerin, bunlar arasındaki iliĢkilerin ve sıralanmalarının 

nasıl olduğunu açıkça sergilemektedir.  

AkıĢ Diyagramı ile sürecin gerçek zamanlı izlenmesi ve karar noktalarının tespitinin 

yapılarak iyileĢtirme amaçlı sürecin yeniden düzenlenmesi sağlanabilir.  

AkıĢ Diyagramı ile sürecin bütününe hitap eden, büyük resimde fark edilemeyip 

gözden kaçan fakat problemin kaynağı olabilecek adımlar bulunarak, bu dar 

boğazlardaki tıkanıklıkların veya hataların giderilmesi için süreçte yeni iĢ akıĢları 

tasarlanabilir. 

AkıĢ Diyagramı, baĢlangıç ve bitiĢin açıkça belirlenmesiyle baĢlanmalıdır. 

Tanımlanan faaliyetler iĢ akıĢı sembolleri ile eĢlendirilir. Semboller akıĢ sırasına göre 

çizilir. Bütün semboller yönü belirlenen çizgilerle birleĢtirilir. Faaliyet kutusundan 

bir ok, karar kutusundan birden fazla ok çıkabilir.  
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Tablo 5.2’de standart iĢ akıĢ sembolleri gösterilmiĢtir.  

Tablo 5.2 : AkıĢ Diyagramı Sembol ve Tanımları [24] 

Sembol Tanımı Belirttiği Aktivite 

 BaĢlangıç / BitiĢ Tüm modifikasyonlar ve değiĢtirmeler 

 TaĢıma Ürünü bir iĢ yerinden baĢka bir iĢyerine taĢıma 

 Geçici stoklama  ĠĢin süreç içinde gecikme veya beklemesi 

 Doğrulama Ürünün standart bir miktar ile mukayesesi 

 Kontrol / Muayene KararlaĢtırılan kontrol noktası 

 Depolama  Ham veya iĢlenmiĢ materyalin iĢlenmesi 

AkıĢ Diyagramlarında, sürecin içindeki adımlar iĢ sırası ile herhangi bir gruplama 

yapılmadan belirtildiğinde, buna “iĢ akıĢ Ģeması” denir. ĠĢ akıĢ Ģemalarında 

aktivitelerin hangi fonksiyonel departman tarafından yapıldığının belirtilmesi 

durumunda ise “çapraz - fonksiyonel iĢ akıĢ Ģeması” olarak tanımlanır. Bu tip akıĢ 

diyagramlarına örnek, ġekil 5.2 ve ġekil 5.3’te gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 5.2 : Çapraz Fonksiyonel AkıĢ Diyagramı Örneği [28] 
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ġekil 5.3 : Fonksiyonel ĠĢ AkıĢ Diyagramı Örneği [28] 

Nasıl uygulanır? 

1. Sürecin yapısını ve sınırlarını tespit edin, 

2. Sürecin adımlarını belirleyin ve sıralayın, 

3. Uygun sembolleri kullanarak akıĢ diagramını çizin, 

4. Doğruluğunu test edin, son haline getirin, 

5. Ġdeal akıĢı çizin, farklılıkları iyileĢtirme fırsatı olarak belirleyin. 
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5.6.4 Pareto Diyagramı  

Pareto diyagramı, problemin nedenlerini en önemliden en önemsize doğru sıralayan 

dikey bir çubuk grafiğidir.  

Ünlü iktisatçı Pareto, araĢtırmaları sırasında iĢletmelerde stoklara bağlı paranın 

%80’inin ürünlerinin sadece %20’sine iliĢkin olduğunu tespit etmiĢtir. Pareto’nun bu 

gözlemi, bugün “80:20 kuralı” olarak bilinen iliĢkiye yol açmıĢtır. Böylece birçok 

neden arasından önemli birkaç nedenin seçimi yapılabilir ve ağırlıklı etkisi ile 

çözüme büyük oranda katkı sağlanabilir. 

Pareto diyagramı; problem çözmek, baĢarı durumunu gözlemlemek veya problemin 

temel nedenini belirlemek için bir baĢlangıç noktası seçmek amacı ile tüm 

problemlerin veya Ģartların bağıl önemini göstermek için kullanılır. Pareto yöntemi  

uygulanmıĢ bir analize ait grafiksel gösterim, ġekil 5.4’te verilmiĢtir.  

 

ġekil 5.4 : Pareto Diyagramı Örneği [29] 

Nasıl uygulanır? 

1. KarĢılaĢtırılacak problemleri beyin fırtınası veya varolan verileri kullanarak 

seçin, 

2. Ölçüm karĢılaĢtırması için yıllık maliyet veya sıklık gibi bir standart tespit edin, 

3. ÇalıĢılacak zaman periyodunu seçin (8 saat, 5 gün, 4 hafta, ... gibi), 

Yazılı Sınav Sonuçları Grafiği 
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4. Her kategorideki gerekli verileri bir araya getirin, 

5. Diğer tüm kategorilere bağıl olan her kategorinin sıklığını veya maliyetini 

karĢılaĢtırın, 

6. Kategorileri azalan sıklık veya maliyetlerine göre, soldan sağa yatay bir 

eksende sıralayın. En az madde içeren kategoriler, en sağda son çubuk olarak 

birbirinin içine alınabilir. 

7. Ölçüm birimini (yüzde oranını) dikey eksenin sağına çizin, 

8. En uzun çubuğın üstünden, soldan sağa doğru, kategorilerin kümülatif sıklığını 

gösteren bir çizgi ekleyin. 

5.6.5 Histogram Diyagramı 

Histogram; her kategorideki değiĢken değerlerin frekans dağılımını  bir diyagram ile 

göstermek için kullanılır. Süreçte yer alan, çeĢitli değiĢkenlerin ortaya çıkma 

sıklığının kayıt edildiği formlar “kontrol tablosu” olarak adlandırılır. Kontrol 

tablosuyla, belirlenen veri toplama grubundaki veya periyodundaki, farklı 

problemlerin tekrarlanma sayısı tespit edilir.  

Histogram, geniĢ bir veri kümesi içinde ne kadar sıklıkla farklı değerlerin oluĢtuğunu 

gösterir. Değerlerin aralığı yatay eksende, her bir değerin ne sıklıkta oluĢtuğu ise 

dikey eksende gösterilmektedir. Bütün dönemler için gerekli veriler toplandıktan 

sonra hangi problemin sıklık oranı daha fazla ise esas problem olarak seçilir ve 

geliĢtirme için çalıĢmalara baĢlanır.  

Histogram diyagramına ait iki farklı örnek, ġekil 5.5 ve ġekil 5.6’da verilmiĢtir.  

Nasıl uygulanır ? 

1. Proses ölçütlerine karar verin, verileri toplayın, 

2. Verilerle bir tablo oluĢturun, (min.50-100 veri toplanmalıdır) 

3. Histogramın kaç sütundan oluĢacağını, sütun geniĢliğini hesaplayın, 

4. Histogramı çizin ve yorumlayın, 

5. Proses sınırlar içinde mi ? sorunun cevabını bulun, 

6. DeğiĢkenlik istenen seviyede mi ? sorusunun cevabını araĢtırın. 
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ġekil 5.5 : Histogram Diyagramı Örneği [29] 

 

ġekil 5.6 : Düzgün Yayılımlı Histogram Diyagramı Örneği [29] 

5.6.6 Sebep – Sonuç Diyagramı 

Sebep-sonuç diyagramı problem ve kök nedenleri arasındaki iliĢkiyi gösterir.  

Japon kalite devriminin mimarlarından, Prof. Karou Ishikawa’nın, iĢletmelerde kalite 

sorunlarının nedenlerini belirlemek ve bu nedenleri sistemli bir biçinde araĢtırmak 

Test Sınavı Sonuçları Grafiği 
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için 1976’da geliĢtirdiği yöntemdir. Bu yöntem kendi adı “Ishikawa Metodu” ya da 

Ģekli itibari ile benzerliğinden dolayı “Balık Kılçığı Diyagramı” olarak da adlandırılır. 

Sebep-sonuç diyagramı ile; bir problemin değiĢik nedenleri arasındaki iliĢkiyi 

anlamak, bu nedenleri sınıflandırmak mümkündür. Ayrıca, beyin fırtınası tekniği ile 

de bu nedenlerin daha fazla detaylandırması ve irdelenmesi yapılabilir.  

Diyagramın sağ tarafında problem, sol tarafına ise nedenler yazılır.  

ġekil 5.7’deki gibi problemin nedenleri ise ana kategorilerde dallandırılır.  

Diyagram tamamlanıncaya kadar her bir faktörün potansiyel nedenleri belirlenir. Her 

sebep incelenirken, normlardan yöntemlerden oluĢabilecek sapmalar, değiĢiklikler 

düĢünülmelidir. 

 

ġekil 5.7 : Sebep-Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı Örneği [28] 

Nasıl uygulanır?  

1. UlaĢılmak istenen sonuca karar verin, 

2. Buna etken sebepleri belirleyin, 

3. Ġlgili kiĢilerin beyin fırtınası tekniği ile farklı yönlerden sonucu etkileyen 

sebepleri ortaya konmasını sağlayın, 

4. Ortamı dikkatlice inceleyin, 

5. Sonucun sebeplerini yazı tahtasına dallar olarak çizin, bu dalların direkt 

sebeplerini de alt dallar olarak çizin, 

6. Eğer çizim çok karmaĢıklaĢırsa, seçilen ilk etkeni tekrar değerlendirin, 
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7. Öncelikli sebepleri belirleyin, 

8. Öncelikli sebeplerin birbiriyle olan iliĢkisini tespit edin, 

9. Birçok kiĢiden fikir alınarak daha ayrıntılı denemeler yapın, 

10.Pareto Diyagramına göre tespit edilen etken, uygulanabilir değil ise, ilgili 

kiĢiler tarafından belirlenen diğer sebeplerden birini seçin. 

5.6.7 Dağılım Diyagramı 

Dağılım diyagramı, iki değiĢken arasındaki iliĢkiyi gösterir. Bu diyagram, iki 

değiĢkenin iliĢkili olduğu teorisini test etmek amacı ile bir değiĢken değiĢtiğinde 

diğer değiĢkenin durumunu göstermek için kullanılır. Dağılım diyagramı olası sebep 

ve sonuç iliĢkisini test etmek için de kullanılan bir tekniktir. Bir değiĢkenin, diğerinin 

sebebi olduğunu ispatlamaz, fakat iliĢkinin var olduğu kuvvetli ve zayıf olduğu 

noktaları ortaya çıkarır.  

Dağılım diyagramlarına ait bir grafiksel gösterim, ġekil 5.8’de verilmiĢtir.  

 

ġekil 5.8 : Pozitif Korelasyonlu Dağılım Diyagramı Örneği [29] 

Dağılım yayılımlarında, iki değiĢken arasında üç tip iliĢki olabilir: 

Pozitif korelasyon: Bir değiĢkenin değeri artarken diğeri de artar. 
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Negatif korelasyon: Bir değiĢken değeri artarken diğerinin değeri azalır. 

Korelasyon yok: Ġki değiĢken arasında hiçbir iliĢki yoktur. 

Nasıl uygulanır? 

1. Dağılım Diyagramının, X eksenine 1. değiĢkenin ölçüm değerlerini, Y ekseni 

ise 2. değiĢkenin ölçüm değerlerini iĢaretleyin, 

2. Noktalardan oluĢan kümenin sıklığı ve yönü iki değiĢken arasındaki iliĢki 

hakkında ipuçları verir. 

3. Hesaplanacak korelasyon katsayısı, iki değiĢken arasındaki iliĢkinin kuvvetini 

gösterir. 

5.6.8 Kontrol Diyagramı 

“Kontrol ġeması”, zaman içindeki verilerin, çizgi-grafik haline dökümüdür. 

Grafiğin, X ekseni zamanı, Y ekseni ise ölçümlenen verileri gösterir.  

Grafik oluĢturulurken, öncelikle veriler toplanıp bunlar grafik üzerine iĢaretlenir. 

Noktalanan bu değerler arası doğrusal çizgilerle birleĢtirilir. Bu dağılımdaki verilerin 

yatay eksendeki ortalaması hesaplanır ve bu değere karĢılık gelen yatay eksendeki 

değer tespit edilir. 

Eğer konulan noktalar X eksenindeki ortalamanın çevresinde sabit olarak yerleĢmiĢ 

ise, yani dağılımda büyük sapmalar yoksa sürecin kontrol altında olduğu anlaĢılır. 

Aksi takdirde sürecin dağılımı düzgün değildir ve süreç kontrol dıĢında kaldığından 

süreç ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetler alınması anlamlıdır. Kontrol ġeması, 

kontrol eksikliğinden kaynaklanan karıĢıklıkların belirlenmesinde büyük kolaylıklar 

sağlar. 

“Kontrol Diyagramı” ise, oluĢturulan Kontrol ġeması’ndaki verilerin, istatiksel 

yöntemlerle belirlenen alt  ve  üst kontrol sınırları ile sürecin süregelen performansını 

ve sürecin kontrol altında olup olmadığını kontrol eder. Bu sınırlar “üst kontrol 

limiti” (ÜKL) ve “alt kontrol limiti” (AKL) olarak adlandırılır.  

Eğer ölçümlenen değerler kontrol limitlerinin dıĢındaysa veya grafik de düzensiz bir 

dağılım gözlemleniyorsa, süreç dengesizdir ve kontrol dıĢıdır. Eğer değerler 

dengeliyse ve belirlenmiĢ limitler içinde çalıĢıyorsa süreç kontrol altındadır. 
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Kontrol Diyagramının uygulandığı süreçlerin tekrarlı iĢlemleri içermesi, benzer 

çıktıları olması ve ürettiği çıktıların ölçülebilir özellikleri olması gerekmektedir. 

Kontrol Diyagramının üst ve alt limitleri belirlenmiĢ bir örneği, ġekil 5.9’a 

gösterilmiĢtir.  

 

ġekil 5.9 : Kontrol Diyagramı Örneği [29] 

Nasıl uygulanır ? 

1. Hangi olayın gözleneceği üzerinde fikir birliğine varın, 

2. Verinin hangi zaman periyotlarında kimin tarafından nereden toplanacağına 

karar verin, (Bu periyotta zaman; saatten, yıllara kadar değiĢiklik gösterebilir.) 

3. Kullanımı kolay ve açık bir form tasarlayın, kolonların isimlendirilmesini tam 

olarak yapın ve veri girebilmek için yeterli boĢluklar bırakın, 

4. Veriler tutarlı ve dürüst biçimde toplanmalıdır. 

5.7 Süreç ĠyileĢtirme Nedenleri 

Giderek küreselleĢen ve rekabetin her alanda çok yoğun olduğu dünyamızda, müĢteri 

memnuniyetini sağlamanın ve dahası sadık müĢteriler yaratmanın önemi herkes 

tarafından bilinmektedir. MüĢteriye sunulan her mal veya hizmet bir sürecin çıktısı 

olduğuna göre, bu ürün veya hizmeti müĢteri istek ve beklentilerine uygun ve firma 

için minimum maliyetli Ģekilde çalıĢtırmak amacıyla sürecin incelenmesi 

gerekmektedir.  
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Süreçle ilgili mevcut durumun incelenmesi; verimlilik ve maliyet analizlerinin 

yapılması, iyileĢtirmelere nereden baĢlanacağının ya da hangi süreçlerin 

iyileĢtirilmesi ile verimliliğin artacağınının doğru olarak saptanması için gereklidir. 

Çünkü, süreç akıĢında bir dar boğaz var ise iyileĢtirme faaliyetleri için bu nokta 

“kritik süreç” olarak tespit edilebilir. 

Süreçlerin iyileĢtirilmesi konusunda kitaplar yazmıĢ James Harrington’un 

yaklaĢımına göre, “süreç iyileĢtirme”de temel kural; iyileĢtirme çalıĢmalarına önce 

büyük kayıplardan baĢlamaktır, çünkü yapılacak iyileĢtirmelerin getirisinin daha 

büyük ve hissedilir olması daha büyük etki yaratacaktır ve diğer geliĢimlere ıĢık 

tutacaktır. Bu metod aynı zincirdeki en zayıf halkanın saptanmasına ve bu halkayı 

güçlendirdikten sonra sırasıyla diğer zayıf halkaları güçlendirerek sistemin güçlü 

hale getirmesine benzer. 

ĠyileĢtirme için kapsam ve hedeflerin belirlenmesi aĢaması üç ana adımdan oluĢur:  

Birinci adımda, sürece genel olarak bakılır. MüĢterinin sesi ile sürecin genel sesi 

arasındaki fark, geliĢtirme fırsatlarını belirler.  

Ġkinci adımda, süreç fonksiyon bazında incelenir. Kritik fonksiyonel kopukluklar 

tespit edilir. Bu adımda, ekip edindiği bilgiler ile birinci adımdaki saptamalarını 

tekrar sorgulayabilir. 

Üçüncü adımda, birinci ve ikinci adımdaki bilgilere, “kıyaslama” sonuçları, varsayım 

ve kısıtlar da katılarak hedef ve kapsam belirlemesi yapılır, projelendirilir ve ana 

süreçler uygun olduğunda alt süreçlere ayrılır. 

Bu adımların grafiksel gösterimi ise ġekil 5.10’da gösterilmiĢtir. 

  

ġekil 5.10 : Sürecin ve MüĢterinin Sesi [24] 
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5.7.1 MüĢterinin Sesi  

MüĢterinin ihtiyaç ve beklentilerinin, operasyonel tanımlarla ifade edilmesidir. 

MüĢterilerinden alınacak bilgilerin ilgili olduğu konular, memnuniyet düzeyi, 

beklentileri, algılayıĢları, karĢılaĢtığı sorunlar, satın alma karar süreçleri ve satın 

alma kriterleridir. 

DeğiĢen müĢteri ihtiyaç ve beklentilerinin zamanında belirlenmesi ve gerekli 

çözümlerin oluĢturulabilmesi için etkin bir ölçümleme yapılmalıdır. Çünkü 

iyileĢmeyi sağlamanın ilk adımı doğru ölçümleme yapabilmektedir. Ölçüm sıklığı, 

sunulan ürünün özelliğine ve müĢteri beklentilerinin değiĢim sıklığına bağlı olarak 

planlanmalıdır. 

MüĢterinin sesinin ölçümlenmesinde kullanılan bazı yöntemler aĢağıda sıralanmıĢtır: 

 MüĢteri memnuniyeti anketleri 

 Kalite Fonksiyon Yayılımı (KFY), 

 Pazar araĢtırması, 

 MüĢteri Ģikayetleri ve önerileri, 

 MüĢterilere yapılan ziyaretler, 

 Odak grup çalıĢmaları, 

 Rakip firma müĢterilerinin değerlendirme sonuçları. 

MüĢterinin sesi, süreç ile ilgili iyileĢtirme fırsatlarının ortaya konmasında ve süreç 

hedeflerinin oluĢturulmasında ana belirleyici öğedir. Süreç ile ilgili “esas geri 

besleme” müĢterinin sesi ölçümleri sayesinde elde edilir ve süreçteki iyileĢtirmelerin 

planlanması ve yürütülmesi için de girdileri oluĢturur. 

5.7.2 Sürecin Sesi 

Sürecin sesi, özel ve genel nedenlerden dolayı süreçteki olumsuzlukların ve 

sapmaların belirlenmesidir. Sürecin akıĢı çeĢitli nedenlerle bozulma eğilimine 

girdiğinde, istatistiksel yöntemler ile süreçteki değiĢimler saptanmalı ve süreçteki 

bozulmalara karĢılık olarak düzeltici ve önleyici faaliyetler derhal baĢlatılmalıdır. 

Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler (DÖF) ile sorunlar tanımlanmalı, nedenler ortaya 

konulmalı, temel nedenler belirlenmeli, çözümler geliĢtirilmeli ve uygulanmalıdır. 
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5.8 Süreç ĠyileĢtirme Modeli 

Toplam Kalite’de EFQM Mükemmellik modeline göre bir sistem kurmak veya 

MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi (CRM)’ne geçmek isteyen veya ISO 9001:2000 belgesi 

almak isteyen iĢletmeler için “Süreç Yönetimi ve ĠyileĢtirme” büyük önem 

kazanmıĢtır. Bu sebeple; ISO 9000 Standardının 1994 versiyonunda yer almayan 

“süreç yönetimi, süreç göstergelerinin izlenmesi ve sürekli iyileĢtirme” kavramları ISO 

9001: 2000 revizyonunda yer almaktadır.  

ISO 9001:2000 gerekleri içinde yer alan genel model ise ġekil 5.11’de gösterilmiĢtir.  

 

 

ġekil 5.11 : ISO 9001:2000 Süreç Yönetimi Modeli [28] 

Lojistik yönetimi, finans yönetimi, maliyet yönetimi, proje yönetimi, insan 

kaynakları yönetimi, bilgi yönetimi gibi birbirinden çok farklı disiplinlerden aynı 

anda yararlanmak verimlilik için gereklidir.  

Tüm bu iyileĢtirme çalıĢmalarında, Üretim Kaynaklarının Planlaması (MRP II), Tam 

Zamanında Üretim (JIT), Toplam Kalite Yönetim Sistemleri (TQMS), Altı Sigma (6) 

ve Kalite Fonksiyon Yayılımı (KFY) yöntemlerinin herbiri iĢletmelerin verimliliğini 

artırmaya yönelik bulunan ve son yılların en gözde çözümleridir.  

5.9 Süreç ĠyileĢtirme‟de Altı Sigma Metodu 

Altı Sigma; bir yönetim stratejisi (Motorola ve diğer çok sayıda Ģirketi olağanüstü 

baĢarılara taĢıyan yönetim stratejisi), bir hedef (milyonda 3,4 den daha az hata oranı 

ile müĢteri ihtiyaçlarını kusursuza yakın karĢılama hedefi), istatistik yöntem (ürün ve 
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proseslerdeki değiĢkenliği azaltmak için kullanılan istatistik yöntem) ve kültürel 

değiĢim süreci (Ģirketin müĢteri tatmini ve karlılığını arttırarak rekabetçi konumunu 

güçlendirmesi için gerekli kültürel değiĢim süreci) olarak tanımlanmaktadır [30]. 

Altı Sigma, anlayıĢı içerisinde daha somut verilere dayanılarak sorunların 

çözümlemeleri yapılabilmektedir. Çünkü bu metod ile belirlenmiĢ hedefler için 

süreçlerin geliĢtirilmesine ve iyileĢtirilmesine odaklanılarak faaliyetlere baĢlanabilir. 

Altı Sigma’da öncelik “müĢteri odaklılık” olarak belirlenmiĢtir. Altı Sigma 

iyileĢtirmelerinde performans ölçümü müĢteri tatmini ve değeri üzerindeki etkileri ile 

tanımlanır. Sağlanan büyük kazançlar, proseslerin müĢteriye değer sağlamak için 

kullanımı ile gerçekleĢtirilir. Aynı zamanda, müĢterilerin nelere değer verdiğinin 

öğrenilmesi ve bunun onlara karlı olarak nasıl sağlanacağının planlanmasını öngörür. 

Altı Sigma’nın diğer bir adımı, “iĢ performansı”dır. ĠĢ performansını tahmin etmek 

için gerekli anahtar, ölçütlerin belirlenmesidir. Bu ölçütler daha sonra kritik 

değiĢkenleri anlamak ve sonuçları optimize etmek için kullanılır. Altı Sigma, 

yöneticilerin sık karĢılaĢtığı; “hangi veri/bilgilere gerçekten ihtiyaç duyuluyor, bu 

veri/bilgiler en fazla yarar sağlayacak Ģekilde nasıl kullanılabilir” sorularını 

cevaplamaya yönelik çözüm önerileri getirmektedir [15]. 

Altı Sigma, reaktif alıĢkanlıkların yerine dinamik, ihtiyaçlara gerçekten cevap veren 

proaktif bir yönetim tarzının yöntem ve uygulamalarını içerir. 

Altı Sigma, mevcut iĢ performansının ve müĢteri memnuniyet seviyesinin sürekli 

olarak arttırılması için mevcut iĢ süreçlerinin iyileĢtirilmesi veya yeniden 

tasarlanması düĢüncesine dayanan, en nihayetinde milyon olasılıkta 3,4 hata ile temsil 

edilen mükemmele yakın bir seviyeye ulaĢmayı ve baĢarıyı kalıcı hale getirmeyi 

hedefleyen bir yaklaĢımdır.  

Tablo 5.3’de, Altı Sigma organizasyonlarında yaygın olarak kullanılan TÖAIK – 

(Tanımla, Ölç, Analiz et, ĠyileĢtir ve Kontrol et) döngüsü verilmiĢtir. Temel olarak 

W.Edwards Deming’in PUKÖ – (Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al) döngüsü 

modelinden büyük bir farklılık göstermeyen TÖAIK modelinde sadece ölçme ve 

iyileĢtirme süreçleri özel olarak vurgulanmıĢ ve bu süreçler ayrı birer aĢama olarak 

ifade edilmiĢtir. 
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Tablo 5.3:  Altı Sigma Modelinde AĢamalar ve Açılımları [31] 

AġAMALAR AÇILIM ARAÇLAR - UYGULAMALAR 

1.TANIMLA 

(Define) 

 Doğru projenin seçimi 
o ĠyileĢecek ürün/özellik? 
o ĠyileĢtirilecek süreç? 

 Kriterler: 
o MüĢteri için yararı? 
o ĠĢletmeye yararı? 
o Sürecin karmaĢıklığı? 
o Maliyet iyileĢtirme? 

 Altı Sigma Ölçme sistemi, 

 MüĢteri yakınmaları, 

 MüĢteri anketleri, 

 ĠĢletme içi öneri sistemi, 

 Günlük veriler/veri tabanı, 

 Ġstatistiksel değerlendirme, 

 Pareto analizi, 

 Sebep-Sonuç diyagramları 

2.ÖLÇ 

(Measure) 

 Ġlgili ürün/süreçte etkili faktör ve 
özelikler? 

 Özelik ve etmenlere iliĢkin veri 
derleme, 
o Veri tipi, 
o Ölçme gereç.duyarlılığı, 
o Örnek büyüklüğü, 
o Ölçüm aralığı ve süresi, 
o Ölçme duyarlılığı 

 Sürekli  oluĢan veriler, veri 
tabanlarının analizi yoluyla 
değiĢkenlik, etki, hata ölçümleri, 

 (DoE) PlanlanmıĢ deneyler 
yoluyla yapılan yüksek  
duyarlılıkta ölçüm, 

 Benchmarking , 

 Beyin fırtınası, 

 FMEA 

3.ANALĠZ 

ET 

(ÇÖZÜMLE) 

(Analyze)  

 DeğiĢik etmenlerin ilgilenilen 
özellik (değiĢken) üzerindeki 
etkilerine iliĢkin ölçümler 
değerlendirilmesi(analizi) 

=>y =f(x1, x2, ..., xk ,e) 
=>y=α+β1x1+β2x2+..+ β kxk+ε 

 Milyonda kusur, 

 Sigma değerleri, 

 QC ġemaları-y’nin kestirilmesi, 

 Yetenek-verimlilik değerlerinin 
hesabı ve bunların iĢletmedeki / 
baĢka iĢletmelerdeki benzer ürün 
ve süreçlerle kıyaslanması, 

 ĠyileĢtirme hedefinin belirlenmesi. 

4.GELĠġTĠR 

(Improve ) 

 Ölçülen y değerlerinin 
iyileĢtirilmesi gerekir mi? 
o Öngörülebilirlik mi? 
o DeğiĢkenlik mi? 
o Ortalama (Merkez) mi? 

 Hangi etmenler ne kadar etkili-
etmenleri aramak? 

 

 Kolay iyileĢtirme olanakları?  
o Ortalama (merkez) açısından 

iyileĢtirmeler daha kolaydır. 
o DeğiĢik istatistiksel teknikler, 

 Zor olan değiĢkenliğe dönük   
keĢif ve önlemlerdir. 

 Deney planlaması (DoE)-ANOVA 

5.KONTROL 

ET 

(DENETLE) 

(Control) 

 ĠyileĢtirme çalıĢmaları 
gerçekleĢtirildikten sonra, 
o Ġlgili değiĢkene iliĢkin  

planlanmıĢ olan 
iyileĢtirmeler gerçekten 
baĢarıldı mı? 

o Anlamında 
kontrolü/denetlemesi,  

 Sonuçların kurumsallaĢtırılması 

 Öngörülebilirliğin denetlenmesi   
ve iyileĢtirmelerin uzun dönemli 
etkilerinin izlenmesi –  
o Kalite Kontrol Ģemaları , 

 Sonuçların kurumsallaĢtırılması 
açısından: 
o AkıĢ Ģemaları, ürün resimleri, 

 Gelecek dönem için sağlanacak 
maliyet iyileĢmesi öngörüleri 
(malzeme ve iĢçilik açısından), 
o Sonuçların kurum içinde 

paylaĢılması. 
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5.10 Süreç ĠyileĢtirme‟de Kalite Fonksiyon Yayılımı Metodu 

“Kalite Fonksiyon Yayılımı” tüketicinin satın almak istediği ürünlerin veya 

hizmetlerin tasarımı, üretimi ve pazarlanması amacı ile organizasyon içindeki 

beceriler üzerinde yoğunlaĢarak gerekli koordinasyonu sağlayan bir dizi planlama ve 

iletiĢim süreçlerinden oluĢan sistematik bir yaklaĢımdır [32]. 

 Kalite Fonksiyon Yayılımı, kalite geliĢtirme iĢlemini yapılandıran bir süreçtir ve 

sürecin temelinde teknolojik yenilikler değil, müĢteri istekleri vardır. Bu sebeple 

Kalite Fonksiyon Yayılımı müĢteri beklentilerini karĢılamak için kullanılabilecek bir 

planlama aracıdır. Kalite Fonksiyon Yayılımı’nı doğru uygulayan bir iĢletme, kalite 

ve üretkenliği artırırken; müĢterisinin sesine kulak verir ve maliyet, ürün geliĢtirme 

süresini azaltabilir.  

Kalite Fonksiyon Yayılımı’ndaki kavramları aĢağıdaki gibi tanımlayabiliriz. 

5.10.1 Kalite Fonksiyon Yayılımı Takımı 

Kalite Fonksiyon Yayılımı projesini yürütmek için; proje ile ilgili olan bölümlerden 

ve en azından bir Kalite Fonsiyon Yayılımı semineri almıĢ kiĢiler arasından seçilmiĢ 

firma çalıĢanlarından oluĢan proje grubudur.  

5.10.2 MüĢterinin Sesi  

MüĢteri ihtiyaçlarının hiyerarĢik bir setidir. Her bir ihtiyacın, müĢteri için belli bir 

öneminin olduğunu vurgular. Kalite Fonksiyon Yayılımı içinde “müĢterinin sesi” 

müĢterilerin beklentileri, istekleri ve algıladığı ihtiyaçlarıdır.  

5.10.3 Kalite Evi  

Kalite Fonksiyon Yayılımı Takımı tarafından oluĢturulan Kalite Fonksiyon 

Yayılımı’nın temel yapısıdır. MüĢteri istekleri ile bunları karĢılamaya yönelik olarak 

belirlenen kalite karakteristiklerini iliĢkilendirmeye, ürün özelliklerini algılamaya, 

kalite karakteristiklerini objektif ölçülere dayalı olarak karĢılaĢtırmaya ve 

aralarındaki olumlu ya da olumsuz korelasyonları belirlemeye yarayan bir matrisler 

setidir. Kalite Fonksiyon Yayılımı’nda kullanılan temel planlama aracı olan “kalite 

evi” bölümleri ġekil 5.12’de belirtilmiĢtir. 
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ġekil 5.12 : Kalite Evi Bölümleri [33] 

5.11 Süreç ĠyileĢtirme Metodolojisi 

Literatürde değiĢik sayıda adımlar içeren “Süreç ĠyileĢtirme” metodolojileri 

mevcuttur ancak bunlar incelendiğinde hepsinin benzer adımlar içerdiği görülür. 

Bunlardan en bilineni H. Harrington (1991) ve J. Hammer (1997) tarafından 

oluĢturulan aĢamalardır. Süreç ĠyileĢtirme Metodolojisi’nin adımları özet olarak 

aĢağıda sunulmuĢtur [34]. 

5.11.1 Hazırlık  

 Üst yönetime süreç yönetimi seminerinin yapılması, 

 Süreçlerin belirlenmesi, 

 Süreç sahiplerinin belirlenmesi, 

 ĠyileĢtirilecek süreç veya süreçlere karar verilmesi, 

 ĠyileĢtirme ekip veya ekiplerinin oluĢturulması, 

 Ekip üyelerinin ve yedeklerinin eğitim alması. 
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5.11.2 Mevcut Durumun Değerlendirilmesi 

 Taslak süreç haritasının çizilmesi, 

 MüĢterilerle görüĢmelerin yapılması, 

 Süreçte çalıĢanlarla görüĢmelerin gerçekleĢtirilmesi, 

 Sürecin durumunun ve iyileĢtirilecek alanların ortaya çıkarılması. 

5.11.3 Sürecin Çözümlenmesi  

 Rekabetin faaliyetlerinin belirlenmesi, 

 Hedeflerin saptanması, 

 Sorunların kökenlerinin tespit edilmesi, 

 ĠyileĢtirme seçeneklerinin belirlenmesi, 

 Seçenekler arasında seçimlerin yapılması. 

5.11.4 ĠyileĢtirmenin Uygulanması  

Her seferinde bir veya iki kritik süreci ele alarak iyileĢtirmek en doğru yöntemdir. 

“Süreç ĠyileĢtirme” bitmeyen bir iĢ, bir döngü olarak devam ettirilmelidir. Çünkü 

müĢteri istekleri, teknoloji, rakiplerin iĢ yapıĢ Ģekilleri sürekli değiĢmektedir ve her 

zaman herĢeyin daha iyi yapma yöntemi yaratılabilir. Bu geliĢmeleri ve yenilikleri 

takip etmenin tek yolu ise öncelikle değiĢimi kabullenmektir ve önemli olan 

organizasyonun ve organizasyon içi eğitim sisteminin değiĢimini teĢvik etmektir.  
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6. HĠZMET ĠġLETMESĠNDE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME UYGULAMASI 

6.1 Hizmet ĠĢletmesinin Faaliyet Alanı 

Hizmet iĢletmesi olarak faaliyet gösteren, sektöründe lider ve yabancı ortaklığı 

bulunan bir firma, bu tezin “uygulama modeli” olarak ele alınmıĢtır. Bu hizmet 

iĢletmesi modeli üzerinde “süreç analizleri ve süreç iyileĢtirme” yaklaĢımı aĢamaları 

değerlendirilmiĢtir. ġirketin uyguladığı bilgi güvenliği ve rekabet politikası gereği 

Ģirketin gerçek adı gizli tutularak, yerine “ÖBB” kod adı kullanılmıĢtır. 

ÖBB Ģirketi en kısa ifadesiyle, “müĢterilerine, üye firmalardan oluĢan sağlayıcıları 

aracılığıyla „asistans hizmeti‟ sunmaktadır.” ĠĢletmenin, “asistans” kapsamındaki 

temel faaliyetleri ise; araç ve araç yol yardımı, nakliyat - taĢımacılık, çilingir - 

anahtarcı ve su-elektrik tesisatı arızası tarzında her an herkesin ihtiyaç duyabileceği 

hizmetleri kapsamaktadır. Araç ve araç yol yardımı; iĢletmenin müĢterilerinin 

araçları arıza sonucu yolda kalındığında ya da her türlü bakım amaçlı araçlarına 

verilen teknik hizmeti, nakliyat - taĢımacılık; evden eve veya ofisten ofise zahmetsiz 

taĢınma için destek hizmetini; çilingir - anahtarcı; bir sebeple kapıda kalındığında ya 

da hırsızlık sonrasında güvenliği sağlamak için kilit değiĢiminde yardım hizmetini; 

su - elektrik tesisatı arızası; günün herhangi bir saatinde su borusu patladığında ya da 

elektrik kontağından kısa devre olduğunda acil yardım hizmeti sunabilmeyi 

amaçlamaktadır. Ayrıca bu tarz teknik hizmet ihtiyaçlarının yanısıra önemli ve 

faydalı bilgilere kolay ulaĢım, çiçek gönderme, konser bileti alımı ve uçak bileti, tatil 

rezervasyonu gibi farklı konularda da danıĢmanlık hizmetleri sunulmaktadır. ÖBB 

Ģirketi tüm bu hizmetleri müĢterilerine sunabilmek amacıyla yaygın bir “üyelik” ağı 

oluĢturmuĢtur. Üyelik ise, asistans kapsamındaki faaliyetlerde çalıĢan küçük ve orta 

ölçekli iĢletmelerin ÖBB Ģirketinin müĢterilerine sağlayıcı olarak hizmet 

vermebilmesi için bu sisteme kayıtlı olmasını ifade eder. 

ÖBB Ģirketinin sunduğu asistans hizmetinden faydalanmak isteyen müĢteriler ise 

bireysel veya kurumsal nitelikte olabilirler. KiĢi veya kuruluĢlar bu hizmetlerden 
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yararlanmak için sisteme her ay ödeyecekleri belli bir aidat karĢılığında abone 

olmaktadırlar. KiĢi veya kuruluĢlardan müĢteri portföyünü oluĢturabilmek için 

Ģirketin satıĢ ekibi potensiyel kiĢi ve  kuruluĢlara sürekli ziyaretler düzenlenmekte, 

yüzyüze yapılan görüĢmelerde Ģirket ve sistem hakkında bilgi verilmektedir. Bu 

bilgilendirmeler; tanıtım broĢürleri, kılavuzları ve tüm Türkiye’ye yayılmıĢ seçkin 

10.000’i aĢkın üye ağıyla desteklenmektedir. MüĢterilerine ihtiyaç duydukları anda 

ÖBB’ye tek bir telefon numarası ile Türkiye’nin dört bir yanından haftanın 7 günü, 

günün 24 saati ulaĢtıklarında veya üye listesinden kendilerinin tercih ettikleri uzman 

ve deneyimli bir ekibe ulaĢtıklarında karĢılaĢtıkları sorunların en kısa sürede ve en 

deneyimli ekiplerle çözümleneceği garantisini vermektedir. Ayrıca, müĢteriler yine 

kendilerine sunulan üye ağı listesinde, kendileri için uygun ön gördükleri üyeden de 

sürekli destek hizmeti alabilmektedir. Bu iki tür hizmet için de müĢteri, hizmeti 

aldığı üyeye hiçbir ödeme yapmamakta ve tüm bedel Ģirkete ödenen aidatlar ile 

karĢılanmaktadır. MüĢteriler bu bilgilendirme ıĢığında sistemi kabul edecek olursa, 

öncelikli olarak bir sözleĢme düzenlenmekte ve bu sözleĢmeye istinaden aylık bir 

aidat bedelini ödemesi talep edilmektedir. Ödemeler, banka havalesi ile veya kredi 

kartı üzerinden otomatik yapılabilmektedir. SözleĢmesi yapılan müĢteriye daha sonra 

bir “asistans kart” gönderilmekte ve bu kart ile müĢteri istediği an, sunulan 

hizmetlerden faydalanabilmektedir. MüĢteri bu sistem sayesinde nakit para ödeme 

sıkıntısından ve aldığı hizmetin gereğinden fazla bedelle mi yapıldığı gibi 

Ģüphelerden kurtulmaktadır. Ayrıca en zorda kaldığı anda bile tek bir telefon 

numarası ile en hızlı ve en kaliteli sonucu alabilmektedir.  

MüĢteriye sunulan bu hizmetler için, yine Ģirketin oluĢturduğu farklı iĢ gruplarına ait 

yaygın bir üye ağı kullanılmaktadır. Bu üye ağı, üyelendirme ekibi tarafından üyelik 

iĢlemleri yapılarak oluĢturulmaktadır. Firmalar ve iĢletmeler  üyelendirme ekibince 

yerinde ziyaret edilerek sistem hakkında bilgi verilir. Üye adayı firma, üyelendirme 

ekibinden edindiği bilgi ile üye olmayı kabul ederse, yapılacak sözleĢme öncesinde 

üye hakkında bir inceleme yapılır. Bu incelemede, üyenin faaliyet gösterdiği 

konudaki uzmanlığı, verdiği hizmetin kalitesi ve süresi ile sunduğu çözümlerin 

yeterlilik düzeyleri aynı üyelendirme ekibince, Ģirket tarafından hazırlanmıĢ anket ve 

bir dizi kısa testlerle kontrol edilir. Eğer bu kontrollerde beklenen düzeyde baĢarı 

sağlanırsa üye ile sözleĢme yapılıir. Üye ile sözleĢme yapıldıktan sonra sözleĢme 

bilgileri Ģirket merkez ofisinde sisteme kayıt edilir ve bunu takiben üye için bir “üye 
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kodu” oluĢturulur. Üye ile ilgili tüm iĢlemler bu aĢamadan sonra bu üye kodu ile 

takip edilir. Ayrıca, üye bilgileri müĢteriler için oluĢturulan “üye ağı” listelerine 

eklenir ve tüm müĢteri portföyüne üyenin bilgileri sunularak üye için de bir 

pazarlama kanalı oluĢturulması sonucunda tanıtımının yapılması sağlanır.  

6.2 Hizmet ĠĢletmesindeki Kalite ÇalıĢmaları 

ÖBB ġirketi; “kalite” konusunda da etkili çalıĢmalar yürütmektedir. 2001 yılından 

itibaren tüm süreçlerini prosedürlerle tespit etmekte ve yılda en az iki defa olmak 

üzere, her departmanı için “kalite iç denetimi” düzenlemektedir. Bu denetimler, 

Ģirket bünyesindeki çalıĢanlar arasından belirlenen gerekli eğitimleri almıĢ “Kalite 

Delegeleri” ile yürütülmektedir. Ayrıca Ģirket, çalıĢanları için de bir “performans 

ölçümleme” sistemi uygulamaktadır. Tüm bu geliĢmelerin ve faaliyetlerin amacı, 

Ģirketin “en iyi hizmet Ģirketi” olabilmesinin sağlanmasıdır. ġirket Genel Müdürü ve 

Üst Yönetim Ekibi bu konuya büyük özen göstermekte ve bu sebeple kalite 

çalıĢmalarına bireysel olarak tam destek vermektedirler. Üst Yönetimin bu yaklaĢımı 

Ģirket geneline örnek oluĢturmakta ve en üst kademeden en alt kademeye kadar tüm 

çalıĢanlar tarafından süreçlerle ilgili kalite çalıĢmaları ve iyileĢtirme faaliyetleri 

sürdürülmektedir. “En iyi hizmet iĢletmesi” olma yolunda atılan en önemli adım ise 

“ISO 9001:2000” belgesinin 2004 yılında Ģirket tarafından alınmıĢ olmasıdır. Bunun 

etkisiyle, Ģirketin “kalite”ye verdiği önem gereği sürekli süreçler gözden 

geçirilmekte, Ģikayetler değerlendirilmekte ve bunlar ıĢığında süreç iyileĢtirme 

faaliyetleri “Süreç ĠyileĢtirme Takımları” tarafından yapılmaktadır. Süreç ĠyileĢtirme 

Takımları, sorunun kaynağı olarak tespit edilen süreçlerin veya aĢamaların 

iyileĢtirilmesi için takım olarak çalıĢmalar yürüten ve sonuçlarıyla Ģirketin 

verimliliğini arttıran, Ģirket kalite delegelerinden oluĢturulmuĢ çalıĢan grubudur.  

ÖBB ġirketi, en iyi hizmeti hem müĢterilerine hem de üyelerine vermeyi 

amaçladığından, her yıl Haziran döneminde “Memnuniyet AraĢtırması” 

gerçekleĢtirmektedir. Bu araĢtırmalardan üye tarafına yönelik 2003, 2004 ve 2005 

yılları için yapılan anket sonuçlarının değerlendirilmesi aĢağıda sunulmuĢtur.  

Anket araĢtırması; 2003 yılında 77, 2004 yılında 109 ve 2005 yılında 372 üye 

katılımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. ġekil 6.1’de bu üç yıl için, anket araĢtırmasında 

kullanılan örneklem grubun yüzdesel dağılımı verilmiĢtir. 
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ġekil 6.1 : Örneklemdeki Üye Grubu Dağılımı (2003-2004-2005 Yılları) 
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Anket sonuçlarından da gözlemlendiği üzere, üye ağındaki en büyük paya sahip 

“Araç ve Araç Yol Yardımı” grubu, örneklemde de ilk sırada yer almaktadır. Aynı 

Ģekilde örneklemedeki gibi gerçekte de ikinci grubu yine “Nakliyat” grubu 

oluĢturmaktadır. Bu benzerlikler de, örneklem olarak seçilen grubun gerçeği 

yansıttığının bir ifadesi olarak değerlendirilebilir. 

ġekil 6.2’de ve Tablo 6.1’de ise, anket sonuçlarının, diğer rakip Ģirketlerle olan 

karĢılaĢtırması ve memnuniyet değerleri özetlenmiĢtir. Tüm değerler beklenen 

seviyelerde ve yıllar itibariyle artıĢta olmasına rağmen, yaĢanan rekabet ortamı 

sebebiyle daha iyi sonuçlar elde etmek için iyileĢtirme çalıĢmalarına yapılan bu 

anketler doğrultusunda yön verilmektedir. Tablo 6.1’de gösterilen kriterlerden 

“ġikayetleri Ele Alma, Esneklik ve ÇalıĢanların DavranıĢ ve Tutumu” konularında 

rakiplerinin gerisinde kaldığı görülmektedir. Bu sebepledir ki; oluĢturulan “Süreç 

ĠyileĢtirme Takımları”nda bu konuların analiz edilmesi ve gerekli iyileĢtirme ve 

geliĢtirme faaliyetlerinin planlanması beklenmektedir. 
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 Tablo 6.1’de gösterilen veriler, tam puanın 5 olarak belirlendiği skala üzerinden 

değerlendilmiĢtir. Özellikle 2005 yılı dikkate alındığında, koyu renkle gösterilen 

değerler ise, rakiplerle kıyaslandığında ilgili kategoride en iyi olduğu 

gösterilmektedir.  

Tablo 6.1 : Memnuniyet Düzeyeri - 2 (Yıllar Bazında Rakiplerle KarĢılaĢtırmalı) 

  ÖBB Rakip 1 Rakip 2 

Tam Puan = 5 2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

Dürüst ve Güvenilir Olma 4,47 3,12 3,87 4,45 3,11 3,81 3,11 2,95 3,73 

Sözleşme Sırasında Bilgilendirme 4,11 3,16 3,76 4,07 3,04 3,69 3,04 2,98 3,65 

Doküman & Broşürlerin Yeterliliği 3,85 3,11 3,74 3,83 3,03 3,68 3,03 2,91 3,61 

Telefonda Kolay Ulaşabilme 4,25 3,15 3,88 4,23 3,04 3,82 3,04 3,05 3,77 

Çalışanların Davranış ve Tutumu 4,14 3,19 3,92 4,10 3,10 3,84 3,10 3,06 4,06 

Zamanında Ödemelerin Yapılması 4,49 3,24 4,21 4,49 3,24 4,16 3,24 3,09 4,11 

Şikayetleri Ele Alma 4,09 3,14 3,82 4,02 3,11 3,91 3,11 2,94 3,80 

Esneklik 3,63 3,00 3,66 3,61 3,04 3,59 3,04 3,06 3,69 

 

ÖBB ġirketinde, yapılan “Üye Memnuniyet AraĢtırmaları”nın yanı sıra üyelerin 

karĢılaĢtıkları sorunların bir diğer tespit yöntemi ise, Ģirket bünyesinde telefon, faks 

veya e-posta ile iletilen tüm Ģikayetlerin kayıt altına alınmasıdır. Tüm Ģikayet 

çağrıları incelenmekte ve aksiyonları üyelere bildirilmektedir. Hatta bu kayıtlar 

Ģirketin üst yönetimine aylık olarak raporlanmakta ve bunların nedenleri araĢtırılarak 

sonuçları analiz edilmektedir.  

6.3 Hizmet ĠĢletmesindeki Kritik Sorunun Tespiti 

Üye, sisteme dahil olduğunda ÖBB Ģirketi müĢterilerine verdiği hizmetlerin parasal 

karĢılığından “%9 Hizmet Bedeli” tahsil edileceğini ve yıl boyunca 15 günde bir 

olarak belirlenmiĢ, “Ödeme Günleri”nde kendisine ödeme yapılacağını kabul etmiĢ 

olmaktadır. Üyeliği gereği hizmet bedeli, üyenin faaliyetlerine karĢılık ÖBB Ģirketi 

adına düzenlediği fatura değerinden mahsup edilmekte ve üyeye %9 hizmet bedeli 

farkla “Net Tutar” üzerinden ödeme yapılmaktadır. Üye ödemeleri sadece anlaĢmalı 

bankalar aracılığıyla ve otomatik toplu havale sistemi yöntemiyle yapılmaktadır. 
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Bunun dıĢında, herhangi bir koĢulla elden ya da kısmi ödeme yapılmamaktadır. Bu 

sebeple üyeye ait banka bilgisi sözleĢme esnasında alınmakta ve bu bilginin 

doğruluğu yine ilgili bankalar aracılığıyla kontrol edilmektedir. Üyenin fatura bedeli 

üzerinden mahsup edilerek tahsil edilen “Hizmet Bedeli” ise düzenlenen “Hizmet 

Bedeli Faturası” ile üyeye fatura edilmekte ve ödemeyle eĢ zamanlı, anlaĢmalı kurye 

firması ile gönderilmektedir. Bu sayede de muhasebesel olarak taraflar arasında 

mutabakat sağlanabilmekte ve alacak-borç eĢitliği gerçekleĢtirilebilmektedir. 

Üyelere yönelik bu iĢlemlerin takip edilebilmesi için, Ģirket bünyesinde “Üye 

ĠliĢkileri” departmanı faaliyet göstermektedir. Üye ĠliĢkileri Departmanı, Ģirket ile 

üye arasındaki ara yüzü oluĢturmakta, üye ile tüm görüĢmeler bu departman 

çalıĢanları tarafından yapılmaktadır. Departman bünyesinde üç ana faaliyet 

mevcuttur. Bunlar; 

1. Üyelendirme : Üyeleri ziyaret ederek, üyelere sistem ile ilgili tanıtım yapan ve 

üye kazandırmayı sağlayan üyelendirme ekibi, 

2. Üye Kayıt / Takip : Üye ile yapılan sözleĢme bilgilerini sisteme kaydeden, 

dönemsel çalıĢmalarla üye bilgilerini kontrol edip güncelliğini sağlayan ve üye 

Ģikayetlerini kayıt ve takip eden ekip, 

3. Üye Ödemeleri : Üyelerin faaliyetlerine karĢılık düzenlediği faturaları ve 

hazırladığı bordroları kontrol ederek, sisteme kayıt eden ve bu bilgilerle üyeye 

ödemelerini gerçekleĢtiren, gerekirse üyelere hatalı iĢlemlerle ilgili telefonla bilgi 

veren ve düzeltilmesi için takibini yapan ekiptir.  

Üye ĠliĢkileri’nin tüm bu faaliyetlerinden özellikle “üye ödemeleri” üyeler için 

apayrı bir önem teĢkil etmektedir. Çünkü üyeler müĢterilerine sunduğu hizmetlerin 

parasal karĢılığını bu birim aracılığıyla tahsil edebilmektedirler. Üyelerin 

düzenledikleri faturaların bedelleri bu ekip tarafından kontrol edilmekte ve bu 

kontrolün doğruluğu neticesinde üyenin banka hesabına ödeme yapılabilmektedir. 

Üyenin de ödeme günündeki tahsilatına göre kendi nakit akıĢını planladığı 

düĢünülürse (çek, borç, malzeme, kira ve elektrik, su, telefon fatutalarının ödenmesi 

gibi) ödeme gününün onlar için önemi daha net anlaĢılmaktadır. Çünkü üyenin 

ödemesinde problem veya gecikme yaĢanması durumunda üye nakit akıĢı açısından 

çok zor durumda kalabilir.  

Üye ĠliĢkileri Departmanı’ndaki, “üye ödemelerinin gecikmesi ve bu konudaki 

Ģikayetlerin çözüm süresinin beklenenden daha uzun sürmesi” kriteri hem yapılan 
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anket araĢtırmalarında, hem de kayda alınan Ģikayetlerin analizinde ön plana 

çıkmaktadır. Bu nedenle, tüm kriterlerin ele alınarak analiz edilmesi ve gerekli 

iyileĢtirme, geliĢtirme faaliyetleri için konunun “Süreç ĠyileĢtirme Takımı”nda 

çalıĢılması planlanmıĢtır.  

Sistemde var olan dar boğazların tespit edilip bu problemlerin aĢılması amacıyla 

oluĢturulan “süreç iyileĢtirme takımı”nda liderlik görevini üstlenerek bu çalıĢmaların 

gerçekleĢmesine bizzat katkıda bulundum. Bu çalıĢmalardan yola çıkarak, genellikle 

üretim süreçlerinde uygulanan süreç iyileĢtirme faaliyetleri hazırladığım bu tezde de 

hizmet iĢletmesi olarak faaliyet gösteren ÖBB Ģirketinde ele alınarak analiz 

edilmiĢtir. Süreç iyileĢtirme çalıĢmalarının üretilen ürünün istenilen standartlara 

uygun olması yerine, sunulan hizmetin daha etkin olmasına, müĢterilerin ihtiyaç ve 

beklentilerini karĢılayacak düzeyde hazırlanmasına ve müĢteri memnuniyetinin 

artmasına katkı sağladığı gösterilmeye çalıĢılmıĢtır. “Hizmette Kalite” unsuru, 

iĢletmenin müĢterileri tarafından tercih edilmesine, sektöründe itibarının artmasına 

doğrudan olumlu etki sağlamaktadır. 

Öncelikle süreç iyileĢtirme çalıĢmalarına nereden baĢlanacağını belirlemek için, 

“artan Ģikayetlerin nedenleri”nin araĢtırılması ve analiz edilmesinin yararı olacaktır. 

Bu sorunun altındaki nedenleri bulabilmenin en iyi yöntemi ise, “Sebep - Sonuç 

(Balık Kılçığı) Diyagramı”dır.  

 “Süreç ĠyileĢtirme Takımı” çalıĢmalarına öncelikle “Beyin Fırtınası” yaklaĢımıyla 

baĢlamıĢtır. Toplantıda takımın her üyesi olası Ģikayet sebepleri ile ilgili fikirlerini ve 

bunlara neden olan gerekçelerini belirterek “Sebep-Sonuç Diyagramı”nın detaylı 

olarak hazırlanmasını sağlamıĢtır. ġekil 6.3’teki “Sebep - Sonuç Diyagramı” 

Ģikayetlerin artmasına neden olan doğrudan ya da dolaylı sebepleri belirtmektedir. 
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ġekil 6.3 : ġikayetlerin Artması konusundaki Sebep-Sonuç Diyagramı 
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6.4 Kritik Soruna Ait Sürecin Kontrolu ve Analizi 

“Üye Ödemeleri” birimindeki süreci anlamak için yapılan iĢler arasındaki bağlantıyı 

ve iĢlerin yapılma sıralarını belirlemek gerekmektedir. Üye Ödemeleri’ne ait iĢ akıĢı, 

ġekil 6.4’deki “AkıĢ Diyagramı” ile gösterilmiĢtir.  

ġekil 6.4’deki AkıĢ Diyagramı’nda süreç, üyenin ödeme alabilmesi için sunduğu 

hizmete karĢılık düzenlediği faturanın aslını ve gerçekleĢtirdiği iĢlerin dökümünün 

bulunduğu bordroları teslim gününde Ģirket merkezine elden iletilmesi ya da en geç 

teslim gününde Ģirkete ulaĢacak Ģekilde kurye/posta ile göndermiĢ olması ile 

baĢlamaktadır. Faturanın ve bordroların teslimatından üyenin kendisi bizzat 

sorumludur. Üye belirtilen günlerde bu belgeleri teslim ettikten sonra, fatura 

karĢılığının (hatalı durumlar hariç) ödeme gününde üyenin hesabına transfer 

edilmesine kadar geçen sürede tüm sorumluluk Ģirkete aittir. Bu sebeple Ģirket ön 

bürosuna gerek elden gerekse kurye/posta ile teslim edilen faturalar ve bordrolar, 

aynı gün içerisinde, Üye ĠliĢikleri Departmanı’na iletilir.  

Üye ĠliĢkileri Departmanı’ndaki, üye ödemelerinden sorumlu ekip tarafından teslim 

alınan “üye fatura ve bordroları” sistemde daha kolay takip edilebilmesi ve farklı 

üyelere ait faturalarla bordrolarının karıĢmasının engellemesi için “Takip No.” ile 

kodlandırılır. “Takip No.” ile kodlanmıĢ üye faturası ve bordro bilgileri sistemdeki 

üye kodu ile eĢleĢtirilerek sisteme kayıt edilir. Bu kayıt yapılırken, öncelikle üyenin 

düzenlediği faturanın maliye hükümlerine göre doğruluğu kontrol edilir. Üyenin 

verdiği hizmet/faaliyetlerle müĢterilerin aldığı hizmet/faaliyetler arasında tutarsızlık 

olmasını engellemek veya sahte bir iĢlemin gerçekleĢebileceğini önlemek için bir 

diğer departmanın takibinde müĢterilerden alınan bilgilerinde sisteme kayıt 

edilmesiyle eĢleĢtirme kontrolü yapılır. Bu nedenle de bordro kontrol aĢaması 

olabilecek sahte yada hatalı iĢlemlerin oluĢmasını engellemeyi  amaçlamaktadır. 

ÇalıĢanlar tarafından yapılan bu kontrol neticesinde, bir probleme rastlanmamıĢsa 

iĢlemler sisteme kayıt edilir ve üye fatura karĢılığının ödemesi hazırlanır. Üye 

ödemesi hazır olan iĢlemler için, “Hizmet Bedeli” faturası düzenlenir ve dağıtılmak 

üzere anlaĢmalı kurye firmasına teslim edilir. “Ödeme Günü”nde de ödeme 

listelerindeki net tutarlar anlaĢmalı bankaların “Toplu Havale Sistemi” ile üye 

hesaplarına transfer edilir. Ödemesi yapılan üye için “Üye Ödemeleri” süreci 

tamamlanmıĢ olur.  
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Üyeye “Hizmet Bedeli” 

faturası düzenlenir. 

Üye adresine “Hizmet 
Bedeli” faturası özel 

kurye ile postalanır. 

Belgelerde 
hata var mı? 

Üyeye telefonla bilgi 
verilir ve düzeltmesi 
talep edilir. 

Yeni belgedeki 
bilgiler kayıt 
edilir. 

Üye Bordro ve 
Faturalarının ofis 
ön büroya teslimatı 

“Üye İlişkieri” 
Departmanına teslim 
alınan belgeler iletilir. 

Belgelerin, bordro ve fatura 
olarak ayrıştırılır ve işlem 
takibi için “Takip No.” verilir. 

Sisteme “Takip No.” ile 
belgelerdeki bilgiler kayıt edilir ve 
sistemdeki bilgilerle kontrol edilir 

Ödemesini alamayan 
Üye telefon ile arar. 
Nedenini sorar? 

Üyenin 
teslimatına 
ait Takip No. 
varmı? 

Üyenin banka 
hesabı doğru 
mu? 

Üye geç 
teslimat mı 
yapmış? 

Üye hesabına 
ödeme yapılır. 

Üye belgeleri 
araştırılıp bulunur. 

Ödemesi bir sonraki 
ödeme gününe kadar 
işlemler bekletilir. 

Üye kayıtlı banka 
hesabı düzeltilir. 

Üyeye daha önceden 
ulaşılamamış olabilir. 

Üye bilgileri 

güncel mi? 

Üye bilgileri 
güncellenir. 

“Takip No.”lu  Üye 
belgeleri araştırılıp 
bulunur. 

Düzeltilen 
belge üyeden 
geldi  mi? 

A 

Üyeden düzeltme 
gelinceye kadar 

işlemler Çalışan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 6.4 : Üye Ödemeleri Süreci AkıĢ Diyagramı 
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Bu döngü ilgili dönemde hizmet/faaliyet göstermiĢ ve bunu ÖBB Ģirketine bordrosu 

ile bildirmiĢ üyeler için her ödeme döneminde uygulanmaktadır. Gönderdiği fatura 

ve bordroların karĢılığında ödemelerini alan üyelerin herhangi bir Ģikayeti 

olmamaktadır. Bu durum, memnuniyet araĢtırmalarındaki “ödemelerin zamanında 

yapılması” kriterinde, rakiplerine göre ÖBB Ģirketinin daha iyi olmasının da sebebi 

olarak gösterilebilir. Çünkü her dönem, ödemesi yapılıp bu döngünün tamamlandığı 

üyelerin oranı %90 - %95 aralığındadır. Ancak ay içerisinde ödeme alan üyelerden, 

%5 - %10 düzeyinde bir üye grubunun yaĢadığı sıkıntıların da çözümlenmesi, 

Ģirketin sunduğu kaliteli hizmet politikasının hedefini oluĢturmaktadır. Bu noktada 

ön görülen hedef aylık %3 düzeyinin altında kalmaktır.  

Sisteme kayıtlı bulunan ve aylık olarak kaç üyenin sistemden yararlanarak ödeme 

aldığının dökümü Tablo 6.2’de verilmiĢtir. Tablo 6.2’de aylar bazında üye sayısının 

değiĢkenlik gösterek bazı aylarda artması, üyelendirme ekibinin sisteme yeni üyeler 

kazandırmasını, bazı aylarda ise azalması yeni üyelerin sayısının sistemi bırakan 

veya faaliyeti sonlanan üyelerin sayısından az olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca 

aynı tabloda ödeme sorunu yaĢan, kayıt altına alınmıĢ üyelerin de sayısı belirtilerek, 

ödemesi sorunlu üye grubunun, ödeme yapılan üyelere oranı yüzdesel olarak 

gösterilmiĢtir. 

Tablo 6.2 : Toplam ve Ödeme Yapılan Üye Sayıları 

2005 
Toplam 

Kayıtlı Üye 
Sayısı 

Ödeme 
Yapılan Üye 

Sayısı 

Ödemesi 
Sorunlu 

Üye Sayısı 

Sorun 
Yaşayan 

Üye Oranı 

Ocak 9.573 3.742 324 8,7% 

Şubat 9.816 4.693 394 8,4% 

Mart 10.030 4.608 386 8,4% 

Nisan 8.948 4.484 359 8,0% 

Mayıs 7.998 4.486 424 9,5% 

Haziran 8.137 5.118 422 8,2% 

Temmuz 8.424 4.778 423 8,9% 

Ağustos 8.695 4.855 315 6,5% 

Eylül 9.102 5.475 208 3,8% 

Ekim 9.391 5.420 159 2,9% 

Kasım 9.615 3.994 219 5,5% 

Aralık 10.295 6.778 302 4,5% 

Ortalama 9.169 4.869 328 6,9% 
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Ancak, “Üye Ödemeleri” iĢ akıĢında, ödemesini alamayan üyeler için ödeme süreci 

tamamlanmıĢ olmaz. Bu aĢama ġekil 6.4’deki AkıĢ Diyagramında ok “A” ile 

iĢaretlenmiĢtir. Ok “A” iĢaretiyle gösterilen noktadan baĢlayan adım, üye 

Ģikayetlerinden de birini ifade etmektedir. Çünkü kayıt altına alınan “üye Ģikayetleri” 

incelendiğinde, Tablo 6.3’deki gruplandırmalar içerisinde “ödeme problemleri” 

baĢlığındaki Ģikayetler bu aĢamada baĢlayan süreci kapsamaktadır.  

Tablo 6.3 : 2005 Yılında Aylar Bazında Kaydedilen Üye Çağrı Sayıları 

2005 
Kurye 

Problemi 
Ödemeler 
Problemi 

Bilgi 
Verme 

Problemi 
Ulaşma 

Problemi 

Güncel 
Bilgi 

Problemi 
Müşteri 

Problemi 
Ziyaret 

Problemi 

Personel 
ve 

Sistem 
Problemi 

Toplam 
Çağrı 
Adedi 

Oca 140 324 545 334 80 16 24 29 1,492 

Şub 183 394 258 273 35 77 20 32 1,273 

Mar 194 386 8 178 72 83 25 21 967 

Nis 176 359 22 155 46 19 27 35 839 

May 288 424 333 129 39 13 23 14 1,263 

Haz 538 422 133 133 126 56 22 15 1,445 

Tem 3,476 423 199 120 180 41 22 36 4,497 

Ağu 297 315 295 113 181 43 24 55 1,323 

Eyl 279 208 347 189 299 243 45 27 1,637 

Eki 283 159 358 180 219 197 33 40 1,469 

Kas 555 219 409 171 297 159 26 24 1,860 

Ara 282 302 192 249 379 306 62 82 1,854 

Toplam 6,691 3,935 3,099 2,224 1,953 1,253 353 411 19,919 

 

Tablo 6.3’de yer alan “üye Ģikayet çağrıları”nın grafiksel gösterimi için, ġekil 6.5’de 

“Pareto Diyagramı” metodu kullanılmıĢtır. Pareto Diyagramı’nda da görüleceği 

üzere, belli baĢlıklarla gruplandırılmıĢ olan üye Ģikayetlerinden “Ödemelerin 

zamanında yapılmaması veya teslim edilen belgelerin kaybolması nedeniyle 

Ödemeler Problemi” Ģikayetleri tüm Ģikayetlere oranla %20,3’lük pay ile tüm 

Ģikayteler içinde ikinci sırada yer almaktadır. Bu grafikteki, en yüksek değer %34,5 

ile “Üyelere ulaĢmayan ya da zamanından sonra ulaĢan Hizmet Bedeli Faturaları 

nedeniyle Kurye Problemi” Ģikayetlerini göstermektedir.  

Grafik için Tablo 6.3’deki aylık bazda döküm incelenecek olursa ortaya çıkan bu 

problemin en yüksek değerine Temmuz ayında ulaĢtığı gözlemlenmektedir. Bu 

kriterler aynı zamanda aylık raporlarla da takip edildiğinden, anlaĢmalı kurye firması 

ile o dönemde derhal görüĢülmüĢ ve bu Ģikayetlerin doğru olduğu, sağlayıcı 
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görevindeki kurye firmasının yetersiz kalarak, beklentileri karĢılayamadığı tespit 

edilmiĢtir. Bu nedenle de kurye firmasıyla anlaĢma fesh edilmiĢ ve Ģartların 

iyileĢtirilmesi amacıyla bu görevdeki sağlayıcı kriterlerini karĢılayacak düzeyde yeni 

bir kurye firmasıyla anlaĢma yapılmıĢtır. Kurye firması değiĢimini takiben yine bu 

konuda Ģikayetler alındığı gözlenmektedir. Fakat Ģikayetlerin kısmi olarak düĢüĢ 

eğiliminde olması ve kurye firmasının üye ağını yeni tanıyor olması gibi etkenler 

düĢünüldüğünde, yeni kurye firmasının yakın takip ile kontrolü öngörülmüĢtür.  
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ġekil 6.5 : 2005 Yılı ġikayet Çağrılarının Pareto Diyagramı 

Bu tezin kapsamında da, en büyük paya sahip görünen “Kurye Problemi” kriterinin 

incelenmemesinin nedeni; hem yeni firma değiĢiminin olması hem de Ģikayetlerin 

Ģirket içi iyileĢtirme faaliyetleri yerine direkt sağlayıcı kaynaklı olmasındandır. Bu 

sebeple; tezin uygulama aĢamasında, ikinci en büyük payı kapsayan “Ödeme 

Problemi” Ģikayetleri konusundaki iyileĢtirme çalıĢmalarına odaklanılmıĢtır. 

Tablo 6.3’de iĢaretlenmiĢ bulunan “Ödemeler Problemi”ne ait Ģikayet çağrı 

kayıtlarının “ne zamanda alındığı” ve bu çağrılara ait çözümlemelerin “ne kadar 

sürede tamamlandığı” bilgilerinin de analiz edilmesi yerinde olacaktır. Çünkü, 

üyelere yansıyan “Ödemeler Problemi”nin kaynağı aslında çözümü uzayan ya da 

geciken ödemeler için yapılan faaliyetlerdir. AkıĢ Diyagramı’nda da tespit edildiği ve 

“A” ile iĢaretlenerek gösterilen noktada, üye ödemesini almadığını bildirmesiyle 
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sorun ortaya çıkmakta ve ödeme iĢlemleri için süreç ve çözüm süresi kısıtı 

baĢlamaktadır. Üyeye, eğer bu Ģikayet alındıktan sonra “en geç iki iĢ günü” 

içerisinde ödeme yapılırsa üye bu konudaki Ģikayetinin karĢılandığını, yine yapılan 

anketlerde belirtmektedir. Dolayısıyla üyenin bir diğer beklentisi, ödemelerini 

zamanında almasının yanı sıra ödemede herhangi bir problem ortaya çıkması 

durumunda, en geç iki iĢ gününde ödemesinin yapılacağının garantisini almak 

istemesidir. Bu sebeple üyenin “Ödemeler Problemi” kriterindeki Ģikayetinin çözüm 

süresi önem kazanmaktadır. Bu kriteri ise zaman bazında analiz etmek için 

“Histogram Diyagramı” kullanılabilir. 

Histogram Diyagramı için aylar bazında, çağrı (Ģikayet) - aksiyon (çözüm) 

sürelerinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu değerlere ise Ģirket bünyesindeki her 

eylemin kayda alınması gerekliliğinden dolayı kolayca eriĢilebilir. Bu kriteri 

oluĢturan 2005 yılına ait toplam 3.935 adet çağrı-aksiyon kaydının dikkate 

alınabilmesine rağmen % 50 - %60 düzeyinde rastlantısal örneklem grubu ile 2.143 

adet çağrı-aksiyon üzerinden inceleme yapılması öngörülmüĢtür. Bu örneklem 

grubun çağrı-aksiyonlarına ait kayıtların aylık bazdaki sayıları ve gerçekteki kayıt 

adetlerine yüzdesel oranlarının belirtildiği özet liste Tablo 6.4’te gösterilmiĢtir. 

Tablo 6.4 : Ödeme Problemi Grubundaki Çağrı Kayıt - Örneklem Sayıları ve Oranı 

2005 Ödemeler 
Problemi 

Ödemeler Problemi 
Örneklem Sayıları 

Seçilen 
Örneklem 

Oranı 

Problemlere ait 
Çözüm Süreleri 

Ortlaması 

Ocak 324 165 50,9% 2,68 

Şubat 394 236 59,9% 3,11 

Mart 386 214 55,4% 3,82 

Nisan 359 232 64,6% 3,16 

Mayıs 424 205 48,3% 3,64 

Haziran 422 241 57,1% 3,11 

Temmuz 423 241 57,0% 3,04 

Ağustos 315 168 53,3% 3,45 

Eylül 208 108 51,9% 2,82 

Ekim 159 84 52,8% 3,63 

Kasım 219 118 53,9% 3,33 

Aralık 302 131 43,4% 2,50 

Toplam 3.935 2.143 54,5% 3,20 
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“Çözüm Süreleri”ne ait değerler üzerinden oluĢturulan “Histogram Diyagramı”    

ġekil 6.6’da hem grafiksel hem de özet tablo ile gösterilmiĢtir. OluĢturulan 

Histogram Diyagramı’ndaki dağılım düzgün bir yayılım göstermektedir. Örneklem 

grubunda kullanılan 2.143 adet değerin aritmetik ortalaması 3,20 ve standart sapması 

ise 2,36 olarak hesaplanmıĢtır. Ayrıca diyagramdaki tablodan, aksiyon süreleri “2 iĢ 

günü veya daha az” olanların toplamı 836 adet yani %39 oranında olduğu 

görülmektedir. Bu gösterge iyileĢtirme için belirlenen kriterin doğru tespit 

edildiğinin bir baĢka ifadesidir. Çünkü ulaĢılmak istenen düzey hedefi “maksimum 2 

iĢ günü”dür ama %61’lik kısım bu seviyenin üstünde kalmaktadır. %61’lik payın 

yaklaĢık %50’lik bölümü “2 üstü ile 4 iĢ günü” süresindeki çözümlerden 

oluĢmaktadır. Bu sebeple öncelikli amaç, çözüme ulaĢtırılabilen ama hedefi 

tutturamayan bu dilimin daha kısa sürede çözümünü sağlamak olmalıdır. Diğer 

taraftan da daha uzun sürelere yayılmıĢ olan çözümlerin nedenleri araĢtırılarak 

buralardaki kayıpların ya da varsa dıĢ etkenlerin Ģartlarını iyileĢtirmek konularına 

odaklanılması gerekmektedir. Histogram Diyagramı’na göre; ilk önce ele alınması 

planlanan “2 üstü ile 4 iĢ günü” süresindeki çözümlerin “2 veya daha az” süreye 

indirgenmesi ile yaklaĢık %30’luk bir iyileĢme etkisi görülecektir. 
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ġekil 6.6 : Ödeme Problemi için Çözüm Günü Sürelerinin Histogram Diyagramı 
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Tablo 6.4’te verilen değerler aynı zamanda aylar bazında da incelenebilir ve her ay 

için ortalama hangi düzeyde çözüm kaydedildiği ve aylar arasında uygulama 

farklılıklarının olup olmadığı tespiti de yapılabilir. Buna göre hazırlanan “Kontrol 

ġeması” ġekil 6.7’de her ayın aritmetik ortalaması değerleri ile beraber verilmiĢtir. 

Kontrol ġeması’ndan elde edilen sonuç, tüm aylarda hedeflenenin üzerinde bir 

çözüm süresi olduğudur. Bu durum, hedeften sapma konusunda aylık çalıĢmalara ya 

da dönemselliğe göre farlılıklar yaĢanmadığının göstergesidir. 
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ġekil 6.7 : Ödeme Problemi Ortalama Çözüm Sürelerinin Aylık Kontrol Diyagramı 

Tüm bu süreç analizleri yöntemlerinden ulaĢılan sonuç, iyileĢtirmenin gerekliliği ve  

iyileĢtirmenin yüzdesel hedefinin ne kadar olması gerektiğidir. Dolayısıyla amaç, 

Ģikayetlerin temelini oluĢturan “ödeme problemleri” için daha hızlı ve etkin çözüm 

sürelerine ulaĢmaktır. BaĢlangıç noktası ise “Süreç ĠyileĢtirme Takımı”nın çözüm 

yollarına yönelik oluĢturacağı “Beyin Fırtınası” toplantıları olmalıdır. 

6.5 Kritik Sorun için Çözüm Önerileri 

Bu aĢamaya kadar, süreç iyileĢtirme yöntemlerini uygulayarak ve tespit edilmiĢ 

sorunu her yönüyle inceleyerek netleĢmesini sağladık. Böylece de bizlerin 

iyileĢtirmeyi hangi noktada, hangi kriterlerle ve nasıl yapması gerektiğine yol 

gösterecek, yön verecek veriler edindik. Tüm bu veriler ıĢığında da amacımız daha 

iyi ve daha verimli olan çözüm yöntemlerini oluĢturmaktır.  

Düzeltilen 

belge üyeden 

geldi mi? 

 

“Takip Kod”lu  

Üye belgeleri 

araştırılıp 

bulunur. 
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Süreç ĠyileĢtirme Takımı olarak bizlerin görevi tespit edilen sorunun üstesinden 

gelecek, uygulanabilir yöntem veya uygulamaları “çözüm kümesi” olarak 

sunabilmektir. “Çözüm Kümesi” olarak belirtilmesi, geliĢtirilen yöntem veya 

uygulamaların farklı alternatiflerden oluĢması istendiğindendir. Çünkü bu kümede 

yer alan öneriler, Üst Yönetim ekibi tarafından değerlendirilecek ve en uygun bir 

veya birkaçının uygulamaya konulması sağlanacaktır. “Beyin Fırtınası” yöntemi ile 

son Ģeklini alan çözüm önerileri aĢağıda sunulmuĢtur. 

6.5.1 “Takip No.” ile Üye Tarafından Takip 

Üyenin teslim ettiği evraklara (bordro ve faturalar) “Takip No.” tanımlanması, Üye 

ĠliĢkileri Departmanı’na teslim aĢaması yerine, daha öncesinde, henüz üyenin ön 

büroda evrakları teslim alındığı aĢamada baĢlatılabilir. Bu sayede evraklarını elden 

teslim eden üyeler, teslim ettiği anda ön bürodan “Takip No.” bilgisini alabilir ve 

ödemesini alıncaya kadar bu kod ile iĢlemlerinin hangi aĢamada olduğunu kolaylıkla 

kendisi takip edebilir. Eğer üye teslimatını kurye/posta aracılığıyla yapıyorsa da, bu 

bilgi için üyenin kurye/posta gönderimini müteakip merkezi arayarak ilgili “Takip 

No.” bilgisini öğrenmesi, üyenin sorumluluğuna verilerek sağlanabilir. Bu sayede 

gönderilerin de ulaĢıp ulaĢmadığına dair, üye tarafından bir kontrol mekanizması 

oluĢturulmuĢ olur. Üyenin edindiği bu “Takip No.” ile sürecin devamında kendsi 

tarafından takibi internet üzerinden de gerçekleĢtirilebilir.  

Bilgi ĠĢlem Departmanı tarafından yapılacak yazılım geliĢtirmeyle, üyenin Ģirket web 

sayfasından sisteme gireceği “Üye Kodu (Ģifreyle kontrollü) ve Takip No.” ile 

istediği zaman ödemesinin hazır olup olmadığını, evraklarında eksiklik ya da hata 

olup olmadığını rahatlıkla takip ve kontrolünü yapması sağlanabilir. Bu Ģekilde 

üyenin evraklarında problem olması durumunda; üyenin aranmak için aranacaklar 

sırasında beklemesi, üyeye arandığında ulaĢılamaması veya yetkililerle 

görüĢülememesi gibi istenmeden geçen kayıp sürelerin engellenmesi 

sağlanabilecektir. Bu yöntem, ödeme problemi çözüm süresinin kısalmasına veya 

ödeme günü öncesinde problemli olarak bekleyen evrakların en kısa sürede 

çözümlenmesine direkt olarak olumlu katkı sağlayacaktır.  

Ayrıca, “Takip No.”nun ilk teslimatın alındığında tanımlanması, dökümanların ön 

bürodan Üye ĠliĢkileri Departmanı’na ulaĢtırılmasında yaĢanan evrak kaybı ya da 

yanlıĢ departmanlara iletilmesi gibi istenmeyen durumların da zamanında fark 
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edilmesini sağlayacaktır. Çünkü tüm iĢlemler, barkod ile verilen Takip No. 

üzerinden, kontrol edilerek ve birebir eĢleĢtirme yapılarak teslim edilecektir. 

Böylece, kaybolan evrakın hangi aĢamada ve kim tarafından kaybedildiği de tespit 

edilebilecek ve buna göre önlem alınabilecektir. 

6.5.2 Sesli Yanıt Sistemi (IVR) ile Cevap Verme 

Üyelerin kaydedilen Ģikayetlerinde ön plana çıkan kriterlerden biri olan “telefon ile 

ulaĢamama” aynı zamanda üyelerin ödemelerinin gecikmesinde de etken olmaktadır. 

Çünkü kısıtlı telefon hattı ve bu grupta görevli çalıĢan sayısının sınırlı olması, talebi 

karĢılamakta yetersiz kalmaktadır. Hem üyelerin Ģikayetleri için Ģirketi aramaları ve 

özellikle Üye ĠliĢkileri Departmanı’na yönlendirilmeleri, hem de aynı dönemde hatalı 

dökümanlar için üyeye ulaĢılmak istenmesi telefon hattı santralinin de kilitlenmesine 

veya yetersiz kalmasına sebep olmaktadır. Benzer Ģekilde çalıĢanların da yetersiz 

kaldığı zamanlar olabilmektedir. Çünkü bu yoğunluk sadece ortalaması 15 günde bir 

olan Ödeme Günleri’nde yaĢanmaktadır. Bu sebeple de çalıĢan sayısı yetersizliği o 

güne has bir olumsuzluk teĢkil etmektedir.  

Bu durumun düzeltilmesi için daha fazla telefon hattına sahip bir alt yapının 

kurulması gerekmektedir. Ancak telefon hattının tek baĢına arttırılması da yeterli 

değildir, çünkü üye aramalarındaki yığılma özellikle ödeme günlerinde olduğundan 

bu günlerde mevcut personel sayısıyla yine yetersiz kalmak mümkündür.  

Ġlave telefon hatlarının yanı sıra yeni geliĢmiĢ sistem özelliklerine sahip çok 

fonksiyonlu “sesli yanıt sistemi” olan dijital çağrı merkezi sisteminin kurulması da 

gerekmektedir. Bu sayede üyelerin telefondan tuĢlayacakları üye kodu ile 

ödemelerinin yapılıp yapılmadığını, eğer yapılmamıĢ ise neden ödenmediği gibi 

bilgileri, çalıĢanlara ihtiyacı olmadan öğrenebilmesi sağlanacaktır. Böylelikle 

üyelerin bilgilere ulaĢması hem daha hızlı olacak hem de bu tip sistemden 

öğrenilebilecek taleplere karĢılık çalıĢanların fazlasıyla meĢgul edilmesi 

önlenecektir. ÇalıĢanların üyelerden gelen telefonlara cevap vermek için 

harcayacakları süreyi diğer iĢlemlerin sonuçlandırılmasında kullanılabilmeleri 

mümkün olacaktır. Bu zaman tasarrufu da asıl Ģikayet konularındaki sorunların 

çözümlenme sürelerini yine direkt olarak olumlu etkileyecektir. 
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6.5.3 Kısa Mesaj Servisi (SMS) veya E-Posta ile Bilgilendirme 

Üyelerin, ödemeler ile ilgili problemlerini daha erken öğrenebilmeleri, yapacakları 

düzeltmeleri etkilemektedir. Ödeme Ģikayetinin sonrasında üye kaynaklı uzayan 

problemli durumlar ise çözüm sürelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü hatalı 

evrak ya da faturanın üyeye erken haber verme sistemiyle zamanında bildiriminin 

yapılması Ģikayetin çözüm süresini kısalacaktır. 

Sistemde Bilgi ĠĢlem Departmanı’nın desteğiyle yapılacak bir düzenleme sayesinde 

üyelerin sisteme kayıtlı mobil (cep) telefonlarına SMS (kısa mesaj) bilgi gönderimi 

yapılabilir. Üye firmanın yetkilisine ait mobil telefon numarasına gönderilecek 

bilgiler ile üyenin problem yaĢanan durum hakkında erkenden bilgilendirilmesi 

gerçekleĢtirilebilir. Bu sayede üyeye ulaĢılamaması gibi sıkıntılı durumlar hızlıca 

aĢılarak direkt üyenin haberdar edilmesi sağlanabilir. Bu durumda da üyeye ulaĢmak 

için geçen kayıp zamandan tasarruf edilmiĢ olunur. 

Aynı sistem, Takip No. uygulamasında olduğu gibi internet eriĢimi üzerinden de 

kurulabilir. Ancak burada üyenin Takip No. ile internet üzerinden kontrolüne gerek 

kalmadan üyenin kayıtlı e-posta adresine yapılan bilgi gönderimi yapılabilir. Bu 

sistem de, otomatikleĢtirilerek çalıĢan zamanından ve telefon ağı kullanımından 

kazanç elde edilebilir. Dolayısıyla çalıĢanların yetersiz kaldığı noktalar yine aĢılarak, 

daha verimli ve hızlı süreç akıĢı sağlanabilir.  

6.5.4 Üye Grubu Sorumlularının Atanması  

Üye Ödemelerinde çalıĢanlar, her üye ile ilgilenmekte üye sınıflandırması gibi bir 

ayırım yapmadan iĢlemlerini takip etmektedirler. Bu durum çalıĢanlara daha fazla 

sorumluluk yüklenerek ve faaliyet alanları tespit edilerek organize edilebilir. 

Buradaki amaç, verdiği hizmet kategorisine göre tespit edilen üye grubuna bir 

sorumlu atanması ve sorumlu kiĢinin bu grubun sürecini takip etmesidir. Ġlk etapta bu 

durum akıĢı çok daha zorlaĢtırıcı bir yaklaĢım gibi görülebilir ama hizmet kategorisi 

grubunda yapılan iĢlemler az da olsa farklılık göstermektedir. Örneğin, araç yol 

yardım grubunda sunulan hizmet karĢılığı verilen bordrolar, evden eve nakliyat 

grubundakilerden farklılık göstermektedir. Bu sebeple, kategori ayrımı yapılmadan 

sisteme kayıtlar yapıldığından, çalıĢanların seri kontrol yapmasında sıkıntılar veya 

gecikmeler olabilmektedir. Aynı Ģekilde üyeye de bilgi aktarılırken bu farklı gruplara 

aynı anda hitap edebilme de iĢin yükünü arttırmaktadır. 
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Bu durumda branĢlaĢma yaklaĢımıyla, üye grupları iĢ yükü ve üye sayısına göre bir 

veya ikiĢer kiĢilik kategorilere ayrılabilir. Bu kiĢiler o grubun sorumlusu olarak 

atanabilir. Ayrıca, üyelerin yaklaĢık %40’lık kısmını oluĢturan büyük gruptaki üyeler 

bölgesel dağılıma göre de tekrar ayrılarak her bir bölge için de sorumlu atanabilir.  

Atanan sorumlularla üyelere verilen hizmet kalitesinin artırılması öngörülebilir. 

Çünkü üyenin her türlü probleminde üyeyi daha iyi tanıyan bir çalıĢanın, üyeyi 

bilgiledirmesi üyede olumlu etki yaratacaktır. Aynı Ģekilde üyenin de Üye Ödemeleri 

Departmanı’nda her sorununda farklı bir kiĢiyle görüĢmesi yerine kendisi için 

belirlenmiĢ özel bir çalıĢanla muhatap olması kendisine gösterilen ilgiyi artıracak 

dolayısı ile de toplam üye memnuniyetini yükseltecektir. Bunun da çözüm sürelerine 

olumlu yansıyacağı düĢünülebilir. 

6.5.5 Üye Bilgi Güncellemelerinin Takibi 

Üyelerden gelen Ģikayet çağrılarının nedenleri arasında ödemeler için problemi olan 

üyelere zamanında ulaĢılamıyor olmasının da büyük payı olduğu gözlemlenmektedir. 

Çünkü üyeye düzeltme için bilgi verilmesi gerektiğinde, eğer üyenin kayıtlı 

telefonundan üyeye ulaĢılamıyor ise üye bilgilendirilememekte ve üye ancak konuyla 

ilgili durumu, ödemesini banka hesabında göremeyip Üye Ödemeleri Departmanı’nı 

aradığında öğrenebilmektedir. Bu durumun düzeltilebilmesi için ise yapılması 

gereken üye kayıt bilgilerinin düzenli olarak kontrol edilmesidir.  

Üye bilgilerinin doğruluğunun kontrolü için üyelerin daha fazla yerinde ziyaret 

edilmeleri gerekmektedir. Ayrıca bu ziyaretlerle üye ilgi seviyeleri arttırılabilir ve 

üyelerin olumsuz görüĢleri yüzyüze görüĢmelerle giderilerek asıl hedeflenen “Üye 

Memnuniyeti” değerleri daha da yükseltilebilir. 
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7. SONUÇ 

Hizmet ĠĢletmesi olarak faaliyet gösteren ÖBB Ģirketi kalite konusuna büyük önem 

vermektedir. Bu nedenle de kalite sistemleri üzerine sürekli çalıĢmalar geliĢtirerek 

daha iyi hizmet sunabilmeyi kendine misyon edinmiĢtir. Finansal kaynaklarının el 

verdiği ölçüde “memnuniyet araĢtırmaları” ile kendi konumunu rekabete oranla 

ölçümlemekte, hem müĢterilerinden hem de üyelerinden beklentileri öğrenmekte ve 

yetersiz kalınan noktaları tespit ederek kalite çalıĢmalarına yön vermektedir. Kalite 

konusundaki duyarlılığı, 2004 yılında alınan ISO 9001:2000 belgesiyle tescil edilmiĢ,  

bu belge ile Ģirketin kaliteye olan bağlılığı ve azmi kuvvetlenmiĢtir.  

Tezin teorik içeriğinde özet bilgilerle açıklanan, “Kalite” kavramından yola çıkılmıĢ, 

“Toplam Kalite Yönetimi”nin kazandırdıklarıyla kalitenin her alanda, her iĢletmede 

bir ihtiyaç belki de bir zorunluluk haline dönüĢtüğü vurgulanmıĢtır. Çünkü günümüz 

iĢletmelerinde artık sadece üretiyor veya hizmet veriyor olmanın yeterli olmadığı, 

ürünün veya hizmetin müĢterinin beklentilerini karĢılacak düzeyde ve istikrarda 

olması gerektiği çok nettir. Aksi takdirde yüksek rekabet Ģartlarında rakiplerle baĢ 

edebilmek imkansızlaĢmaktadır. Bu sebeple artık kazanmayı hedefleyen iĢletmeler 

yenilikleri çok yakından takip etmekte, dönüĢüm ve değiĢimleri yakalayarak 

müĢterinin sesine kulak vermektedirler. Bunu sağlayan iĢletmeler ise rekabette öne 

geçerek kendi koĢullarıyla piyasa yön verebilmektedirler. Ayrıca toplumda ve iĢ 

dünyasında büyük önem taĢıyan “kurumsal itibar”ın temel ilkeleri arasında kalite 

faaliyetleri yer almaktadır. ĠĢte bu sebepledir ki, iĢletmeler için artık “kalite” 

vazgeçilmez ve ödün verilmez bir hal almıĢtır. 

ĠĢletmelerde kalite kavramıyla akla ilk gelen ise genellikle “üretim süreçleri” 

olmaktadır. Çünkü kalite ürünle özdeĢleĢtirilmektedir. Ancak günümüzde tüm 

iĢletmeler en iyi yöntemlerle üretimlerini koordine edebildiğinden artık kalite sadece 

üründe değil aynı zamanda ürünün satıĢında, ürünün bakımında, ürünün 

devamlılığında yani ürün sonrası hizmetlerde de kendini göstererek fark yaratmayı 

sağlamaktadır. Aynı zamanda ürünün, müĢteri ile direkt temasta bulunan 
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departmanları da etkilemesini ve sunulan hizmetin ön plana çıkamasını 

sağlamaktadır. Bu nedenle de, “hizmette kalite bilinci” kavramıyla iĢletmelerin 

kaliteyi baĢ tacı yaparak ürünle bütünleĢmesi artık zorunluk olmaktadır. Hizmet 

iĢletmelerinde ise hem ürünün kendisinde, hem de satıĢı ve bakımında kalitenin odak 

noktası “hizmet” olmaktadır. Bu tezin özünde de bu konuya dikkat çekilerek, hizmet 

olarak sunulan ürünlerde kalitenin nasıl geliĢtirileceği ve hangi tekniklerin, 

analizlerin uygulancağı aĢamalarıyla anlatılmaya çalıĢılmıĢtır.  

Hizmet iĢletmeleri de belli ana süreçleri içermekte ve bu ana süreçler altında çeĢitli 

fonsiyonel süreçler ve alt süreçler yer almaktadır. Süreçlerin kontrolu ve analizi için 

tezin teoriksel bölümlerinde bu aĢamalar anlatılmıĢ ve sürekli geliĢim, yenileĢme için 

“süreç iyileĢtirme” yaklaĢımı benimsenmiĢtir.  

Tüm bu bilgiler ıĢığında da uygulama bölümünde, hizmet iĢletmesi olarak ÖBB 

Ģirketi seçilmiĢ ve iĢletmenin süreç analiz yöntemleriyle iyileĢtirme çalıĢmalarına 

baĢlanmıĢtır. Bu aĢamada “Süreç ĠyileĢtirme Takımı”na liderlik etmiĢ olmam gereği, 

bu takım bünyesindeki tüm faaliyetlerde büyük bir özveri ve gayretle çalıĢıldığını ve 

uygulanabilir çözüm önerileri tasarlanarak sonuca varıldığını söyleyebilirim. Çözüm 

kümesindeki öneriler, bu sebeple Üst Yönetim ve Genel Müdür tarafından da dikkate 

alınmıĢ ve kademeli uygulamalarla hayata geçirilmeleri ön görülmüĢtür. Üst 

Yönetimin bu yaklaĢımı ise yapılan takım çalıĢmalarının ne kadar baĢarılı olduğunun 

göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

Uygulama bölümünde, Üye ĠliĢkileri Departmanı’nda “üye ödemelerinde, problemli 

durumundaki ödemelerden kaynaklanan Ģikayetlerin artması ve bu Ģikayetlerin 

çözüm sürelerinin en aza indirgenmesi” olarak tanımlanan sürecin incelemesi 

yapılmıĢtır. Bu sorunun tespitinde ise “memnuniyet araĢtırması” sonuçlarıyla kayda 

alınan “üye Ģikayet çağrıları” verileri kullanılmıĢtır. Üye ĠliĢkileri Departmanı’ndaki 

Üye Ödemeleri ekibinin gerçekleĢtirdiği çalıĢmalara ait “iĢ akıĢ diyagramı” ġekil 

6.4’te verilmiĢti. Bu akıĢ diyagramı üzerinden hareketle yapılan süreç analizleri ile 

sorunun kaynağına inilmiĢ ve “Süreç ĠyileĢtirme Takımı” tarafından bu sürecin daha 

verimli ve hızlı iĢleyebilmesi için çözüm önerileri geliĢirilmiĢtir. Sunulan öneriler 

dikkate alındığında, yeniden yapılandırılarak hazırlanan iĢ akıĢ diyagramı ise ġekil 

7.1’de gösterilmektedir.  
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Üyeye “Hizmet Bedeli” 

faturası düzenlenir. 

Üye adresine “Hizmet 
Bedeli” faturası özel 

kurye ile postalanır. 

Belgelerde 
hata var mı? 

Üyeye telefonla bilgi verilir, 
SMS veya e-posta gönderilir, 
hatayı düzeltmesi talep edilir. 

Yeni belgedeki 

bilgiler kayıt edilir. 

Üye Bordro ve 
Faturalarının ofis ön 
bürosuna teslimatı 

Üyeye teslim ettiği 
evraklar için “Takip 
Kodu”bilgis verilir. 

“Takip No.” tanımlı belgeler 
Üye İlişkilerine ekindeki 
döküm listesiyle iletilir. 

Sisteme “Takip No.” ile 
belgelerdeki bilgiler kayıt edilir ve 
sistemdeki bilgilerle kontrol edilir 

Ödemesini alamayan 
Üye telefon ile arar. 
Nedenini sorar? 

Üyenin banka 
hesabı doğru 
mu? 

Üye geç 
teslimat mı 
yapıyor? 

Üye hesabına 
ödeme yapılır. 

Üyeye Ödemesinin bir sonraki 
ödeme gününe kadar 
bekleyeceği bilgisi hatırlatılır. 

Üye kayıtlı banka 
hesabı düzeltilir. 

Üyeye daha önceden 

ulaşılamamış olabilir. 

Üye bilgileri 
güncel mi? 

Üye bilgileri 

güncellenir. 

Düzeltilen 
belge üyeden 
geldi  mi? 

Üyeden düzeltme 
gelinceye kadar 
işlemler bekletilir. 

A 

Belgelere işlem takibi için 
“Takip No.” tanımlanır. 

Üye İlişkilerine gelen belgeler 
döküm liste ile karşılaştırılıp, 
kontrol edilir 

Belgelerde 
eksik var mı? 

Üye Ödemeleri Bölümünde 
“Fatura ve Bordrolar” ayrıştırılır. 
 

“Takip Kod”lu  Üye 
belgeleri santralde 
araştırılıp bulunur. 

Üyeye teslimatta bildirilen 
“Takip No.” ile sistemden 
sorgulama yapılır. 

Üye “Takip No.” ile 
belgeler  bulunur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 7.1 : Yeniden Düzenlenen “Üye Ödemeleri Süreci” AkıĢ Diyagramı 
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Ġki iĢ akıĢ diyagramı birbiriyle karĢılaĢtırıldığında, ilk göze çarpan unsur, birincisinde 

üye Ģikayetlerine sebep olan durumun üye tarafından bildirildikten sonra fark 

edilmesine karĢılık diğerinde tüm tedbirlerin daha sürecin baĢında alınması ve 

problemli durumlarda üyenin kendisine de sorumluluk aktarılmasıdır. Çünkü ġekil 

7.1’deki iĢ akıĢında üyenin teslim ettiği evraklar (fatura ve bordrolar) Üye ĠliĢkileri 

Departmanı’na iletilinceye kadar kodlanmıyor, takip altına alınmıyordu. Bu 

yöntemle üyenin elden teslim ettiği evrak için teslim etme tarihi geçmiĢ olsa bile 

kontrol etmek zorlaĢıyor, üye doğru olmasa bile zamanında teslim ettiğini beyan 

edebiliyor ve ödemesini talep edebiliyordu. Buna karĢılık da üyenin hatalı olduğunu 

belirten bir dayanak bulunamıyordu. Fakat ġekil 7.1’de yeniden düzenlenen iĢ 

akıĢında bu karmaĢa giderilerek, yerine iki tarafı da bağlayıcı açık ve net bir yöntem 

uygulanmıĢtır. Bu aslında sistemde var olan iĢleyiĢin daha verimli ve amaca yönelik 

sonuç vermesi için sürecin akıĢında oluĢturulan bir değiĢikliktir. Çünkü üyenin 

evraklarının Takip No. ile kayıt edilmesi, sadece Üye ĠliĢkileri Departmanı’na 

iletildiği aĢamadan sürecin ilk baĢlama noktası olan evrakların teslimine 

aktarılmıĢtır. Bu sayede üye teslim ettiği evrakın bildirgesini almakta ve kendisi de 

teslim ettiği evrağın hangi dönemde ödeneceğini tekrar teyid etmektedir. Eğer geç 

kalınmıĢ bir teslimat varsa da üyeye bu durum hatırlatılarak ödeme gününün bir 

sonraki döneme sarkacağı bilgisi bu sayede verilmektedir. Ġlk süreçte belirtilen 

tarzdaki anlaĢmazlıklar son gün olan ödeme günü ortaya çıkmakta ve üye alacağına 

karĢılık nakit akıĢını planladığından ödemesi yapılmadığında zorda kalmaktaydı. 

Ancak üye sözleĢmelerinde belirtilmesine rağmen atlanabilen ya da unutulabilen bu 

bilgi teslimatta hatırlatıldığında üyenin de nakit akıĢını edindiği doğru bilgiye göre 

planlaması mümkün olacaktır. “Takip No.” adımının sürecin baĢlangıcına alınması 

sonucunda tüm evraklar kodlanarak ve kod listesiyle Üye ĠliĢkileri Departmanı’na 

iletilecektir. Böylelikle de üyenin teslim ettiği evrakların istenmeden de olsa 

kaybolması ya da diğer departman evrakları ile karıĢarak gecikmeler yaĢanması gibi 

olumsuzlukları da engellenecektir. 

ġekil 7.1’deki yeni düzenlenen iĢ akıĢının çözüm önerileri kümesinde yer alan ve 

büyük oranda olumlu etkisi görüleceği düĢünülen “SMS veya E-posta” ile bilgi 

gönderimi aĢaması da ilave edilmiĢtir. Bu, aslında süreç akıĢında görünmese de 

büyük iĢ yükü getiren telefon trafiğini azaltacak bir etkendir. Çünkü üyelere hatalı 

evraklarıyla ilgili bilgileri verebilmek için telefonla ulaĢılmaya çalıĢılmaktadır. 



 
85 

Birkaç deneme sonucunda ulaĢılamazsa üye hatalı evrakları ile ilgili bilgilerini ancak 

ödeme gününde ödemesini alamadığında öğrenebilmektedir. Belirtilen yeni yöntemle 

yazılı bilgi gönderilmesi üyenin mesajı aldığında konu hakkında bilgilendirilmesini 

sağlayacak ve gerekli düzeltmeleri yaparak merkez ofise düzeltilmiĢ evrakların 

göndermesini hızlandıracaktır. Sonuçta da üyenin ödeme günü öncesinde sorununun 

çözümü “SMS veya E-posta” ile bilgi gönderimi yöntemiyle öngörülmektedir. 

Yeni oluĢturulan iĢ akıĢı diyagramında asıl amaç, üyeye verilen hizmetin 

iyileĢtirilerek hata payının Ģirket bünyesinde minimum düzeyde tutulmasını 

sağlamaktır. Bu yaklaĢım aynı zamanda Ģikayetlerin çözüm sürelerini de 

kısaltacağından süreç üzerinde iyileĢtirmenin etkisi belirgin olarak fark 

edilebilecektir. 

Sonuçta, tüm bu süreç iyileĢtirme çalıĢmaların etkisi bu tezin hazırlandığı dönemde 

iĢletme bünyesinde hissedilemeye baĢlanmıĢtır. Fakat uygulamaya geçilen bu 

faaliyetlerin olumlu etkisini gösteren sayısal değerler henüz elde edilemediğinden 

burada iyileĢmenin yüzdesel katkısı net olarak ifade edilememektedir.  
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